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รำลกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ระหว่างที่พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ ยงมืชีวิตอยู่ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ 

ลนเกลาลนกระหม่อมแก่พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ มาโดยตลอดท^นส่วนที่เกี่ยวกบหน,าทิ 

ราชการและส่วนพระองด์ และแม้ว่าพลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ จะได้ถึงแก่อนิจกรรมแลว 

ก็ฅาม ก็ได้ทรงพระเมตตาพระราชทานนาหลวงอาบกีพ เคร์องเกียรติยศประกอบศพ พระ 

พิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและผ้าไตรทอดถวายพระสงฆ์บ'งืสกลให้ พระมหากรุณาธิคุณอน 

สูงส่งนรวมท่ง์พระมหากรุณาธิคุณอ'นิยีง,ใหญ่อีกนๅน์บประการที่ได้ทรงพระราชทานแก่ชาติ 

บานเมืองและคนไทยท่งํ้มวล ไค้เบนที่นอมรำลึกของ พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ และทุก 

คนในครอบคร'วิเหนือส็งอื่นใด และจะขอส"กการะเทอดทูนพระมหากรุณาธิคุณเหล่านึ่นไว้ 

ศราบเท่าชีวิต 

ขาพระพุทธเจ็าและบุตรหลานทุกคนของ พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ ขอพระราช 

ทานพระบรมราชวโรกาสกราบถวายบ'ง์คมใฅ้ฌั้องพระยุคลบาทอีกครึง็หนึ่ง ควยความร้สำนืก 

ในพระมหากรุณาธิคุณเบนล่นพน และขอถวายชีวิตเบนราชพลีแก่พระองค์และราชวงศ์จ'กรี 

ด,วยเกล่าล่วิยกระหม่อม ขอเดปะ 

ขำหระพุทธเล่า หม่อมหลวง เพ็ญ?(รึ รายนานนท์ และ บุตรหลาน 
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(แบบ ก.) 

หมายรบส่งท ฐ 0า๘^ สำนกพระราขวง 

๒๗ จันวากม ๒๕'๒๖ 

Vเลเรอเอก ถวล รายนานนท ม.ป.ข.,ม.ว.ม.,VI.ว.ว. อาย ภ่๒ หี ขาราชการบาน'ายู 

สงกอกระVIรวงกลา!นม ถงอน่วกรรมควยหาIวชิมเหลว นิ! โรงพยาบาลสมเคึ^พระ]]นเกลา กรงเทพมหานคร 

วนธงการ ท ๒๗ ธนวาคม ๒๕๒^ เวลา ©^.00 น. 

วนเคยวกนนเวลา *๗.๓© น. พระราชทานนำหลวงอาบค'พพรอมควบเกรองเกยรฅยก็ประกอบคพ 

^ คาลาวัคธาคทอง กรุงเทพมหานคร 
^ V 8^’ ^ 

คาม เกยรฅยกกหน!ครบ,พร ะราชทานโกก็แปกเหลยมประกอบก็พ วัครIบยูวาค1ง์ประคบ 

แคเลาภาพมความประสงคขอหบเกขรคยก็ประกอบก็พ ทรงพระกรุนิ!าโปรคเกลา ๆ พระราชทานหีบทองลาย สลึก 

ประกอบก็พ ฉกร เบยูวากงประคบ ป กลองชนะ ประโคมเวลาพระราซทานนำหลวงอาบก็พ พระพชธรรม 

สวคพระอภธรรม เวลากลางคน กาหนค * คน, 

หนาท 

บุยูสม/พมพ/0^/ทาน. 

โทวักงานพระราชหีหี 

.เ.พ.อท.รา.บ.. 

— - 3————---— 

นำหมายเรยบ เริาภาพกีพ พล Iรอเอก อวล รายนานนว้ 

.งป.?'..ะ.!)..?:บ;เกยรกยกท'พระ.ราชทานมานและเว้าพนกงๅน 

.ทม.ฟเข้วัค....!.วามิ..าพโม่.'.ค้อ.ง!.เยกำ!ว้โ'.า.บอยางโ.ค.!เง!น. 

[ดยหนำที่วาซการ 

ทงนั้ให้วดการตามหนำที่และกำทนค'วนตามรบสรุ)อม่าให้ขาด1หลอ ถำสงสยก็!ห้ถามผู้ร\1^บสรุ, 

ผูรบรบส่ง 
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หมายรบสง'ท..ฐ๙‘5๙ 

(แบน ก.) 

สำนกพระราชวง 

■ง่^ , 
4 ณ]ภาทนธ ๒๕๒** 

พระราชทานเพลงกพ พอเรอเอก ถาส ราขนานนท ม.ป.ช, 1ม.ว.ม.1ท.?.ว. 

ขาราชการปา,นา^ สํงกคกระทรวงกล่าโทม นิ! เมรุวคธาฅุทอง กรุงเทพมหานกร 

วนอาทค!] ท ^..เมษายน ๒๕:๒** เวลา *๕:.©0 น. เชผูหมกพออกวากสุสานไปคง 

บาเพนิเกกล นิ! กาลาาคซาคทอง กรุงเทพมทานกร ทรงขระกรุนิ]าโปรคเกลา ๆ ขระราชทานทบทองลาบสลก 

ประกอบกข ฉฅรเบผูวาค1งประคํบ 

.วน!บทร ห ๕ เมษายน,๒!^ฟ เวลา 94,00 น. เชนิเทบกึพแทเวยนเมรุ 

แอา เชนิเชนคงบนวคกาซาน 

เวลา *๒.90 น. พระราชทานยาIฅร ๕ ไ ฅรหอคถวายพระสงร]บงสกอ 

แอวพระราชทาน เพอง 

บณส3ม/!ฒห/’๕^โ? 1'หาน. 

“ารุ~ๆ7—— 
หนาท. .ฒก.งาน!!!?!,')® 

1ธ2เ1!!า1) 

————— —แเ ■แฒ|. ———— 

.นา.หมา.ข.เรย.น. Iวาภาพกข พล!รอ.เอก..ถ.วอ...รา.!]นานนท.. 

. .เ!1..3‘อ.!ป..อบ.เกยรคยกทพระราถ.ทา,น:]านและเว้าขนกงาน 

.ทมกป^บค.....เ!าภาข!.ม.คอ.ง.เ^ยกาใชวาขฏิขางไคทง์อน4 

โดยหนำที่ราชการ 

ทงนืให้จดการตามทน่า'ที่และกำหนด'วนตามรบสงอย่า1ให้ขาดเทสิอ ถ้าสงสัยก็ให้ถามผ้สับรบถ้3 

? * 

ผ้รบรบสง 
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พณรอเอก ถวิล รายนานนท์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. 

ชาตะ ๔ พฤศจิกายน ๒๔๕๔ 

อนิจกรรม ๒๗ ธนวาคม ๒๕๒๖ 
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ประ'วต 

พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ เกิดเมื่อวินเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๔ 

ทจงหวดเพชรบุรี เบนบุตร นายรอยเอก หลวงพลภิทรพิจารณ์ (ขำ รายนานนท์) และ 

นางจนทร พลภัทรพิจารณ์ 

พลเรือเอก ถวิล รายนานนท สมรสทบ หม่อมหลวง เพ็ญศรื อิศรศํกดื้ ธิดาของ 

มหาอำมาตยตรื พระยาอุดมพงศเพญสวสติ (หม่อมราชวงศ์ ประยร อิศรศํกด) และ 

คุณหญงแฉลม อุดมพงศเพญสวสติ (หม่อมราชวงศ์ แฉลม อาภรณกล) และมีบุตรธิดา 

ดวยกน ๔ คน คอ 

๑. นายวิระ รายนานนท์ สมรสภับ นางภัชรินทร์ (กุยะธรพรต) มีบุตร 

และธิดา ๔ คน 

๒. นายวิทย์ รายนานนท์ สมรสกับ นางน"นทนา (นีลปานานนท์) มีธิดา 

๒ คน 

๓. นายวุฒิ รายนานนท์ สมรสกับ นางพรทิพพา (สุภัศน์ ณ อยุธยา) 2 

บุตรและธิดา ๒ คน 

๔. นางสาววิสาข รายนานนท์ 

พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ ถึงแก่อนิจกรรมกัวยระบบการทำงานของกัว!จ 

กัมเหลวที่!รงพยาบาลสมเด็จพระบนเกลำ กรุงเทพมหานคร เมื่อกันกังคๅรที่ ๒๗ กันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๒๖ รวมอายุไค ๗๒ บี ๑ เคอน ๒๔ วน 

การสกษากกนเบารบราชการ 

โรงเรียนศ?จิตรสง่า 

โรงเรียนกัดสุท0ศน์เทพวราราม 

โรงเรียนวิดราชบพิธ 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยากัย 

จบการศึกษาชั้นประถมบี1ที่ ๑ 

จบการศึกษาชั้นประถมบที่ ๓ 

จบการศกษาชั้นภัธยมบที่ ๖ 

จบการศกษาชํนมธยมนที ๘ พฤษภาคม ๒๔๗๒ 

๑ 



การชกษาเมอเขาริบราชการ 

โรงเรียนนายเรือ มิถุนายน ๒๔๗๒ - พฤษภาคม ๔๔๗๖ 

หลกสูตรวิชาเรือคำนำ ประเทศญี่บุน พ.ศ. ๒๔๘๐ — พ.ศ. ๒๔๘© 

โรงเรยนนายทหาร กองทัพเรือ พฤษภาคม — ตลาคม ๒๔๘๗ 

- เมษายน ๒๔๙๔ หลกสูตรวชานายทหารเรอชนสง 

และการบน ประเทศองกฤษ 

วิทยาลยบีองกันราชอาณากักร รุ่นที่ ๓ 

ธนวาคม ๒๔๙๑ 

พ.ศ. ๒๕๐๓ 

ยชหหาร 

ขนทะเบียนทหารกองประจำการ เมอวนที่๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๒ เลขหมาย““ก.๔๐ 

เบนนกเรยนนายเรอ 

ว่าที่นายเรือตรี 

๑๓ มถุนายน ๒๔๗๒ 

๒๓ พฤษภาคม ๒๔๗๖ 

นายเร่อตริ ๑ เมษายน ๒๔๗๗ 

นายเรือโท ๑ เมษายน ๒๔๗๙ 

นายเรือเอก ๑ เมษายน ๒๔๘๒ 

นาวาตรี ๑๕ กันยายน ๒๔๘๖ 

นาวาโท ๑ เมษายน ๒๔๘๘ 

นาวาเอก ๑ มกราคม ๒๔๙๕ 

พลเรือกัตวา ๑ มกราคม ๒๔๙๘ 
๘ ๘ 

พลเรอตร ๑ มกราคม ๒๕๐ ๓ 

พลเรือโท ๑ ตุลาคม ๒๕๐๔ 

พลเรือเอก ๑ ตุลาคม ๒๕๐๖ 

ออกจากประจำการ เบน นายทหาร นอกราชการ เพอรีใ]บำเหน็จบำนาญ สงกำสำนักงาน ปต์ด- 

กระทรวงกลา!หมเพราะริบราชการมาครบกำบนดเกษียณอายุเมอ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ 

1ข้) 



ตำแหน่งทางทหาร 

สำรองราชการกรมเฟินาธิการทหารเรือ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๗๖ 

สำรองราชการกองเรือรบ (ประจำ ๑ สิงหาคม ๒๔๗๖ 

เรือหลวงสุโขทัย) 

สำรองราชการกรมเสนาธิการทหารเรือ ๑ พฤษภาคม ๒๔๗๗ 

(ประจำโรงเรียนชุมพลทหารเรือ) 

สำรองราชการกองเรอรบ ๑ มิถุนายน ๒๔๗๘ 

ทันบนเรือหลวงเสิอทยานชล ๙ กรกฎาคม ๒๔๗๘ 

ทันตอร์บ โดเรือหลวงตราค ซิ พฤษภาคม ๒๔๗๙ 

สำรองราชการกองทัพเรือ (เพอไปศึกษา ๓ เมษายน ๒๔๘๐ 

หลํกสูตรวิชาเรือดำนา ประเทศญี่ปน) 

นายทหารประจำเรือหลวงสินสมุทร ๗ กรกฎาคม ๒๔๘๑ 

ตนเรือเรือหลวง,วิรุณ ๒๖ สิงหาคม ๒๔๘๓ 

ผู้บงคบการเรือหลวงพลายชุมพล ๑๖ กรกฎาคม ๒๔๘๔ 

ผู้ทังค0บการเรือหลวงม็จฉานุ ๒ มิถุนายน ๒๔๘๕ 

ผู้ทังทับการเรือหลวงเจาพระยา ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๘๗ 

ผู้ทังทับการเรือหลวงสินสมุทร ๒๘ พฤศจกายน ๒๔๘๗ 

เฟินาธิการหมวดเรือคำนา และ รืกษา ๑ มกราคม ๒๔๘๙ 

ราชการผู้ทังทับการเรือหลวงสินสมุทร 

อีกตำแหน่งหนึ่ง 

นายทหารผายเสนาธิการ กองเรือยุทธการ ๑๑ สิงหาคม ๒๔๙๐ 

สำรองราชการกรมเสนาธิการทหารเรือ ๑๕ ทันยายน ๒๔๙© 

(เพอไปศึกษาหทักสูตรวิชานายทหารเรือ 

ชั้นสงและการบืน ประเทศทังกฤษ) 

ประจำกองทังทับการ กรมเฟินาธิการทหารเรือ ๑๓ ทันยายน ๒๔๙๔ 

๓ 



รักษาราชการหัวหนำแผนกที ๔ กรมเสนาธการ ๑๘ คันยายน ๒๔๙๔ 

ทหารเรือ 

นายทหารผ่ายเสนาธิการ กองเรือยุทธการ ๑ มกราคม ๒๔๙๖ 

รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการ ๑ มกราคม ๒๔๙๘ 

รกษาราชการแทนผู้บังคับการกองเรือ ๒๙ พฤษภาคม ๒๔๙๙ 

ปราบเรือดำนา 

ทูตทหารเรือประจำประเทศญี่ปน คันยายน ๒๔๙๙ 

ผู้ช่วยทูตทหารเรือประจำสถานเอกคัครราชทูต 

ไทย ณ กรุงโตเกิยว ๑' มกราคม ๒๕๐๑ 

ประจำกรมกำลิงพลทหารเรือ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ 

เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ 

ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือผายยุทธการ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๔ 

รองเสนาธิการทหารเรือ ๑ ตลาคม ๒๕๐๕ 

เสนาธิการทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๖ 

ผู้บัญชาการทหารเรือ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๔ 

ตำแหน่งทางการเมือง 

สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๗ 

สมาชิกวุฒิสภา ๒๖ มกราคม ๒๕๑๘ 

สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในคณะรัฐบาล ๑๙ รันวาคม ๒๕๑๕ 

ซึ่งมีฯพณฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร เบนนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในคณะรัฐบาล ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๖ 

ซึ่งมี ฯพณๆ นายสญญา ธรรมศกค เบนนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในคณะรัฐบาล ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๗ 

ซึ่งมี ฯพณฯ นายสญญา ธรรมศกด็ เบนนายกรัฐมนตรี 



รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ไนคณะรัฐบาล 

ซึ่งมี ฯพณฯ หม่อมราชวงศ์ เสน็ย์ ปราโมช 

เบนนายกรัฐมนตรี 

รฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในคณะรัฐบาล 

ซึงมี ฯพณฯ พลเอก เกรียงศกค ชมะนันทน์ 

เบนนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีประจำสำน์กนายกรัฐมนตรี ในคณะรัฐบาล 

ซึงมี ฯพณฯ พลเอก เกรียงศกด ชมะน์น่ทน่ 

เบนนายกรัฐมนตรี 

๒๒ กุมภาพนธ ๒๕๑๘ 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ 

0© สงหาคม ๒๕๒© 

ตำแทนวทน์าทีทิเศษ 

ราชองครกษเวร ๖ ตุลาคม ๒๔๙๘ 

ราชองครักษ์เวร ๑ มิถุนายน ๒๕๐๓ 

ราชองครักษ์พิเศษ ๑ มิถุนายน ๒๕๐๖ 

นายทหารพิเศษ ประจำกองน่กเรียนนายเรือรักษาพระองศ์ ๑๐ เมษายน ๒๕๒๔ 

โรงเรียนนายเรีอ และประจำกองบงคบการ กรมทหารราบที่ ๓ 

รักษาพระองศ์ กรมนาวิกโยธิน 

ราชการสงครามและราชการนิเสษ 

ไปราชการทัพในกรณีเรียกรัองดินแคนคืน ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๘๓ 

ในกรณีพิพาทก0บอินโดจีนฝรังเศส 

ในตำแหน่งตไแรือและรักษาราชการ ๓๐ เมษายน ๒๔๘๔ 

ตนตอร์บโดเรือหลวงวิรุณ 

ไปรับมอบเรือต่าง ๆ ที่กองทัพเรือรัดซอ ที่ประเทศพลิปบนฟิ มีนาคม ๒๔๙๐ 

ในตำแหน่งเฟินาธิการหมวดเรือ 

๕ 



เบํนกรรมการปฏบีตงานร่วมกับคณะที่ปรึกษา ๑๓ ลุลาคม ๒๔๙๔ 

การช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐอเมริกา 

ประจำประเทศไทย ๘ พฤษภาคม ๒๔๙๖ 

ร่วม!นคณะผู้แทนทางทหาร ซึ่งมี พลโท ๑-๑© ตุลาคม ๒๔๙๕ 

หลวงวิชิตสงคราม (ยศในขณะน1น) 

เบนหวหนาไปเยือนและดูกิจการทหาร 

ทีประเทศในอินโดจีน ตามคำเชิญของผู้บัญชา 

การทหารสูงสุดแห่งกองทัพฝร่งเศส ประจำ 

ประเทศในอินโคจีน 

เบ่นกรรมการตรวจและริบมอบอาวธยุทโธปกรณ์ 

ทีได้รับความช่วยเหลือตามโครงการ V[โ)/ 

ร่วมในคณะทูตสินถวไมตรีของรัฐบาล ซึ่งมี 

ฯพณฯ พลเอก สฤษด ธนะรัชต์ (ยศ 

ในขณะนั้น) เบนหัวหนำไปเยือนราซ- 

อาณากักรลาว 

ร่วมในคณะทูตสันถวไมตรีของรัฐบาล ซึ่งมี 

ฯพณฯ นายรักษ์ บนยารชุน รัฐมนตรี 

ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เบน 

หัวหนำไปเยือนสาธารณรัฐจีน 

ร่วมในคณะทูตสันถวไมตรีของรัฐบาล ซึงมี 

ฯพณๆ พลเอก ถนอม กิตติขจร (ยศ 

ในขณะนั้น) เบนหัวหนำไปเยือนสาธารณ 

รัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า 

ไปดกิจการทหารเรือ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เบนหัวหนำคณะผู้แทนทางทหาร ไปร่วมงาน 

ฉลองกันชาติสาธารณรฐเจียดนาม 

๘ พฤษภาคม ๙๖ — ๑๓ กรกฎาคม ๙๗ 

๑-๖ กมภาพนธ ๒๔๙๙ 

๑๘—๒๗ เมษายน ๒๔๙๙ 

๒๔ ตุลาคม ๒๕๐๔ 

๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ 

๑๐ พฤษภาคม—๑๕ มถนายน ๒๕๐๕ 

๑ พฤศจิกายน ๒๕0๘ 

๖ 



ไปดูกิจ?'าารทหารเรือของประเทศ'โนภาคพนยุ!รป 

ร่วมในคณะของ ฯพณฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร 

ผู้บญชาการทหารสูงสุด เยือนสาธารณรํฐ 

เวียตนาม และเยี่ยมกรมทหารอาสาสม0ครใน 

สมเด็จพระนางเจ้า ๆ พระบรมราชินีนาถ ณ 

สมรภูมิเรียตนาม 

เบนกรรมการสภาทหารผ่านศึกประจำการ 

ไปเยือนสาธารณร่ฐเกาหลี และดูกิจการ 

ทหารเรือของประเทศญี่ปน พลิปบนส์ 

และอินโดนีเซีย 

เบนเสนาธิการกระบวนเรือพระที่น่งในวโรกาสที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หำเสด็จทางทะเล 

เพอทอดพระเนตรการผกทำษิณ ๑๒ 

๑๖ กรกฎาคม - ๑๗ กินยายน ๒๕๐๙ 

๑0 — ๑๒ มกราคม ๒๕๑๑ 

๒๙ มกราคม ๑๑ และ ๒๙ มกราคม ๑๓ 

๘ — ๒๖ มถนายน ๒๕๑๒ 

๑- ๒ สงหาคม ๒๕๑๒ 

ร่วมในคณะของ ฯพณฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร 

ผู้บญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมกองกำลง 

ทหารไทยในสาธารณรำ[เวียดนาม 

เบนผู้บํญ'ชาการกระบวนเรือพระที่นํ่งใน'วโรกาส 

ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หำ และสมเด็จ 

พระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ 

ประพาสทางทะเลโดยเรือหลวงจนทร 

ไปเยือนและคูกิจการทหารเรืออินโดนีเซียตาม 

คำเชิญของผู้บญชาการทหารเรืออินโดนีเซีย 

เบนผู้ช่วยผู้อำนวยการกองอำนวยการผายทหาร 

เบนที่ปรึกษาผายนโยบายและแผน กระทรวง 

กลาโหม และเบนเจาหนำที่สำนิกนโยบาย 

และแผน กระทรวงกลาโหม ในผาย 

รำษาความมินีคงแห่งชาติ 

๒๙ มถุนายน ๑๒ และ ๑๙ มถนายน ๑๓ 

๒๖ — ๒๙ เมษายน ๒๕๑๕ 

๒๑ มิถุนายน- ๒ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 

๑๗ พฤศจิกายน ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๑๕ 

๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ 

0^ 



เบนกรรมการสภาบริหารคณะปฏิวึติ ๑ ธนวาคม ๒๕๑๔ - ๑๕ ธนวาคม ๒๕๑๕ 

เบน^รองหัวหใเาที่ปรึกษาผืายนโยบายและแผน 

กระทรวงกลาโหม ๙ ธนวาคม ๒๕๑๔-๑๕ ธนวาคม ๒๕๑๕ 

ก, ไทย 

เครองราชอิสริยาภรณและเทรีขญ 

จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 

จตุรถาภรณ์ชำงเผือก 

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 

ตริตาภรณ์1ชำงเผือก 

ทว็ติยาภรณ์มงกุฎไทย 

ทวีสิยาภรณ์ชำงเผือก 

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

ประถมาภรณ์ชำงเผือก 

ทุติยจุลจอมเกลา 

มหาวชิรมงกุฎ 

ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ 

มหาปรมาภรณ์,ชำงเผือก 

เหรียญที่ระลึกงานฉลองพระนคร (ครบ ๑๕๐ บ) 

เหรียญพิทํกษ์รํฐธรรมนูญ 

เหรียญชํยสมรภูมิ (กรณีพิพาทอินโคจีน) 

เหรียญจีกรมาลา 

เหรียญบรมราชาภิเศก 

เหรียญชํยสมรภูมิ (มหาเอเชียบูรพา) 

เหรียญรํตนาภรณ์ ชนที ๓ 

เหรียญกาชาดสรรเสริญ ชนที่ ๑ 

๒๘ กรกฎาคม ๒๔๘๒ 

๑๙ กนยายน ๒๔๘๔ 

๔ ธนวาคม ๒๔๙๑ 

๕ ธนวาคม ๒๔๙๖ 

๕ ธนวาคม ๒๔๙๘ 

๕ ธนวาคม ๒๕๐๓ 

๕ ธ0นวาคม ๒๕๐๔ 

๕ ธนวาคม ๒๕๐๖ 

๕ พฤษภาคม ๒๕๐๘ 

๕ ธนวาคม ๒๕๐๘ 

๕ พฤษภาคม ๒๕๑๑ 

๕ ธนวาคม ๒๕๑๓ 

๔ เมษายน ๒๔๗๕ 

๒๒ มนาคม ๒๔๗๖ 

๓๑ กรกฎาคม ๒๔๘๔ 

๑๙ กนยายน ๒๔๘๗ 

๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 

๒๒ ตุลาคม ๒๕๐๘ 

๑{ 



๒ พฤษภาคม ๒๔๙๙ 

ข. ฅางประเทศ 

ลานชางร่มขาว ชนที ๒ จากราชอาณาจีกรลาว 

า6 ]10ส.1 0100(1 30(า 830061* พน1ใ 01*30(1 

001-นอก จากสาธารณรํฐจีน 

XIIท - XIาล์ก!า จากสาธารณรํฐเจียตนาม 

01-๘61: ๆ:36 8ก1ะ จากสาธารณร0ฐเกาหลี 

1^111ฐ!าเ: 00กา0130(า61* อ! เ1ใ6 ]\ๆ0ร{; 5x0611601 0เ-๘0ก 

0^ เ]า6 81-น1ร1า 5011311*6 (X.8.ไจ.) จากสหราช- 

อาณาจกร 

]31ลร603 51:31* (1 ร! 013รร) จากสาธารณรฐ 

อินโคนิเฃ้ย 

๒๕ มถุนายน 

ด๑ สงหาคม 

มิถุนายน 

๑๐ กุมภาพ’นธ์ 

๒๔ มิถุนายน 

๒๕๐๗ 

๒๕๐๗ 

๒๕๑๒ 

๒๕๑๕ 

๒๕๑๕ 

6 





ภๆฬใน.อดีเ! 





กบบดา - มารดา 
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อผู่รํ่ไนป็ที่ 3 



ซีวิตในโรง เรียนนาย เรือ 





คณะนายทหาวิ เรือไทย-ญี่ปุ่น 

(ไวิ.อโท ถวิล แถวที่สอง คนแวิกจากข'วา) 

บน เรือดานำ ขณะ เดินทาง 

(เวิอโท ถวิล คนขวาสุด) 





หนาบานพัก ตำบลเอิลร์สคอรต ประเทศอังกฤษ 

1 พฤษภาคม 2492 

คณะนายทหารบก เรือ อากาศ ที่ไปศึกษาแล ะดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ 
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เชิงมวย 

^ตบอลโรงเรียนนาย เรืฐ 2475 

วิวมทีมปุ่ตบอล รุ่นใหญ่ โรง เรียนสวนคุหลาบวิทยาลัย 2471 



ทีมกระทรวงกลา!หม ในความอุป่การะของ พ.อ. หลวงพิบลสงคราม ร้ซีมนฅรีกลา!หม 

แข่ง,ขนชนะ:ถิเ1 รบถ้วยนายก^มนห: บี่ พ.ศ. เอ0(1๗๘ 

ทีม^ตบอลกระทวิวงกลาโหม ชนะเลิศ ๚บถวยนายกรัรูมนตรี 2478 

แถว นํ่ง นํบาไกาแข 

แถวกสาง ,, 

แควขน ,, 

ว.ท. เสนาะ ผ. ว*'ฒนะ, ร.ท. เวก เชึ๋ยวเวช, ร.ท. อนูาร ณนคร, ร.ท. บุญสอ ใดกระแส, ร.ท. ภ‘'กด ส้มไ]รณะ:พันชิ. 

ร.ต. 0 กุยยกานนท์, ร.ค. เส?ยม บุญมา ร.น., ร.ท. เฮงหข่วน เสาวนะ (พัวหนาท์ม), ร.ต. ถ-?ล อายนานนท์ ร.น. 

ร.ห. บุร ณนคร, ร.ท. อย ชะยานนท์, พ.ต. หลวง?ร?’ฒนโยชิน, ร.ท. สนั่น านทรนชิ, ร.ท. สพับ หโรภาส. 





ราชการในประเทศ 



โ?โผ^(โ*โ!,?โ??*โ? 



รวมในคณะของ พล ร.อ. หลวงชำนาญอรรถยูทธ์ ผบ.พร. 

ตรวจ เยี่ยมสถานีทหาร เรือ^ตหีบ 

ร่วมในคณะของ พล ร.อ. สวัสดึ๋ ฎติอนนท์ ผบ.ทร. 

ตอนรับ ๆพณๆ จอมพลสฤษดึ้ ธนะรัชต์ 



เสนาธิการทหาร เรือและคณะ ตรวจ เยี่ยมทหารและการก่อสราง 

ที่รูานทัพ เรื อสัตหีบ จังหวัดจันทบุรี 

24 - 27 กุมภาพันธ์ 

และจังหวัดตราด 

251 0 



ตาม เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัว เสด็จทอดพระเนตร 

การฝืกยกพลขนบกที่หาดบานทอน จังหวัดนราธิวาส 

2 สิงหาคม 2512 

พระบาทสม เด็จพระเจาอยู่หัวเสด็จถึงหาดบานทอน 

ตาม เสด็จในรถจี่ปพระที่นึ่งจากหาดบานทอนส่บริ เวณหนาสนามบินบานทอน 



เสนาโวกาวิทหาวิ เรีอ 

จังหวัดจันทบุรี 

20 - 29 

ตรวจ เยี่ยมหน่วยทหาวิ 

และ จังหวัดตราด 

ตุลาคม 2512 



เสนาธิกาวิทหาร เรือ เยี่ยมราษฎรหมู่บานคลองสน 

และเยยมหนๆยพัฒนาการ เคลี่อนยี่ อ่าวสลัก เพชร เกาะชาง 

20 - 29 ตุลาคม 2512 



เสนาธิการทหาร เรือ ตวิวจเยี่ยม ร.ล.จันทวิ ซึ่งปฏิบัติการสำรวจแผนททะเลบริเวณชายแด'บ 

จงหวดสตูล และสำรวจภูมิประเทศบริเวณเกาะตะรุเตา ช่องลังกาวี และหมู่เกาะอาดัง ราวี 

14 - 15 มีนาคม 2513 

'- , :ไ 
.1. -- เ®! 

41 -.-V--.- 

ฒเฒ■เ! 

- -7* 
-7"' 

ซี#; 

ขนเยี่ยมบ์านซาวน้ำบนเกาะนมิส ในกลุ่มเกาะอาดัง 



เสนาธิการทหาร เรือ ทำพิธีเบัดปาย "กองอำนวยการฝิภร่วมทักษณ 13” 

ที่ตึกกองบังคับการสถานีทหาร เรือสงขลา 

30 กรกฎาคม 2513 

เสนาธิการทหาร เรือ ตรวจ เยี่ยมลุานทัพิเรือสัตหีบ 



พิธีรับ-ส่งหนาที่ ยูบัญชาการทหาร เรือ 

ณ ทองพระโรง พระราชวังเดิม ธนบูรี 

1 ดุลาคม 2514 

พล เรือ เอก จๆเญ เฉลิม เตียรณ ยูบัญชาการทหาร เรือคน เก่า 

และ 

พลเรือ เอก ถวิล รายนานนท์ ยูบัญชาการทหาร เรือคนโหม, 

ยูบัญชาการทหาร เรือคน เก่าสัมผัสมืออำลานายทหารที่ไปร่วม‘[น*รู 

!เ๚
า

1 



ผูบัญชาการทหาร เรือ เป็นปร ะธานในพิธีส่ง เรือหลวงพงัน 

เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ สาธารณรัฐ เวียดนาม 

ณ ท่าเทียบเรือ กรมสรรพาๅธทหาร เรือบางนา 

7 ตุลาคม 2514 

ใทโอวาทแก่ทหารประจำ เรือ 

0 

อาลา 



ผูบัณูชาการทหาร เรือเยึนประธานในพิธีเฮดกา๚แข่งขัน 

กีฬาภายใน ของกองทัพเรือ 

10 พฤศจิกายน 2514 



ผูบัญชาการทหาร เรือ เป็นประธานในพิธีเฮดอาคารต่าง ๆ ที่กรมสรรพา'}ธทหาร เรี 

30 พฤศจิกายน 2514 

ผูบญชาการทหาร เรือ ทำพิธี เฮดอาคารกองบังคับการ 

ผูบัญชาการทหาร เรือ เยยมทหาวิที่เจ็บป่วย 

ในโรงพยาบาลกรมสรรพา'}ธทหาร เรือ 



ถวายภารรับ เสดจ สม เดจพวิะนา\3 เจาอสิซา เบธ ที่ 2 

และ ดยุคแหง เอดน เบอระ พระราชสวามี ในวโรกาส 

เสดจ เยอนประ (.Vเศโนย 9-15 กุมภาพันธ์ 2515 



ผูบัญชาภารทหาร เรือและคณะ ตรวจเยี่ยม พัน ร^ และ พัน วิ*7 

ผล* นย* ที่บานตา^น อำเภอโป่งนารอน จงหวดจันหมุวิ 

16-17 มีนาคม 2515 



พิธีต้อน•รับ เรือหลวงตาปี ณ ท,าเทื่ยบเรือ โรง เรียบบาย เรือ 

3 พฤษภาคม 2515 

ผูบัณูชาการทหารฏีงสุด และผูบัญชาการทหาร เรือ ตรวจแถวและ 

สนทนากับนายทหาร และทหารประจา เรือ 

และเอกอครราชคูตสหรัฐอเมริกาประจาประ เทศไหย 

รวมลงนามในสมุด เยี่ยม 



ผูบัญชาการทหา๚ เรือและคณะ ตรวจ เยี่ยมสถานีทหาร เรือสงขลา 

9 พฤษภาคม 2515 



ผบญชาการททๅวิ เรือและคณะ ตรวจ เยี่ยมโรง เรียนพลทหาร 

24 กรกฎาคม 2515 

ตวิวจการกอสรางฝายกั้นนาทะ เล เพื่อการสก 





ผูบฌชาการทหาร เรอ เยยมอาลา^‘วิง เรยนพลทห าร 

เนื่องในโอกาฟิครน เกษยถ'*3า^ 

22 กันยายน 2515 

■-' ’* /' ' แ;* 

■ติ& -- 

อำลาและใหโอาาท 

รับภาพที่ระลึกจาก ผบ..รร.พลทหาร 



พิธีรับ - ส่งหนาที่ ยูบัญซากาวิทหาวิ เรือ 

ณ ทองพระโวิง พวิ ะวิาชวังเดิม ธนบุวิ 

1 ตุลาคม 2515 

หลเรือเอก กมล สีตะกลิน ผูบัญซากาวิทหาวิ เรือคนใหม่ 

กล่าวรับมอบหนาที่ 

สัมผัสมืออำลานายทหารยูใหญ่ 





ราชการต่างประเทศ 



เรIV18 ?เ1^โค?โกิ^โ!, 



ร่วมในคณะผู้แทนทางทหารข็งมี พลโท หลวงวิชิตสงคราม (ยศในขณะนั้น) เป็นหัวหนา 

ไปเ ยือนและดูกิจการทหารที่ประ เทศในอินโดจีน ตามคำ เชิญของผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

แห่งกองทัพฝรั่ง เศส 'ปร ะจ6าปร ะ เทศในอินโดจีน 

1 - 11 ตุลาคม 2495 

ร่วมในคณะดูตบันถวไมตรีขอ'3รัรูบาลชี่ง:มี ฯพณา นายรักษ์ บันยารชุน 

รัรูมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นหัวหนั้า ไป เยือนสาธารณรัรูจีน 

18-27 เมษายน 2499 

*
*
*
*
*

 



เอกอัครราชพูตไทย ประจำประเทศญี่ปุ่น 

ผูช่วยพูตทหารบก ผูช่วยพูตทหาร เรือ ท[ตการคา และคณะภรืยา 

หนาสถานเอกอัครราชพูตไทย กรุงโตเกียว 

ผูชวยพูตทหาร เรือ รองผูช่วยพูตททาวิบก พูตกๅวิคๆ 

คณะเจาหน้าที่สถานพูตไทย ณ กรุงโตเกียว 



เยยมชม เรอ ชกนาม 9 พฤษภาคม 2501 

เขา เยี่ยมชม และสนทนากับผูบัญชาการ โรง เรียน เหล่า อีตาจิม่า 

ตุลาคม 2501 



ร่วม'ในคณะ^ตสินถวไมตรี-ของรัรู,บาลชื่งมี ฯพณๆ พลเอก 

ถนอม กิตติขจ๚ (ยศในขณะนั้น) เป็นหัวหนาไป เยือนสาธาวิณวิฐ 

สังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า 24 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2504 



เหันหัวหนาคณะทหๅวิ เรือไทยไปดูกิจกาวิทหาวิ เรือที่ประเทศสหรัฐอ เมริกา 

ขณะดำวิงตำแหน่ง ดูช่วย เสนาธิกาวิทหาวิ เรือฝ่ายยุทธการ 

10 พฤษภาคม - 15 พฤษภาคม 2505 

ขณะ เยี่ยมซมฐานทัพ เรือลอสแอนเจลลิสพร้อมกับ นาวา เอก ยุดม พุ่มหิรัญ (ยศในขณะนั้น 

ขณะ เยี่ยมชมกอง เรือกวาดพุ่นวิะ เบิด กองทัพ เรือสหรัฐอ เมริกา ประจำภาคพื้นแปชิทัด 

ณ ฐานทัพ เรือสอสแอน เจลลิส 



เป็นหัวหนาคณะผูแทนทางทหาวิไปวิวมงานฉลองวนชาติ'ส'าธาวิณวิฐเวยตนาม 

ในขณะดารงตาแหนงใ,สนาธภาวินหาวิา.รอ 

1 พฤศจิกายน 2508 



รวมในคณะ ฯพณๆ จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี 

เยือนสาธารณรัฐ เวียตนาม และ เยี่ยมทหารกรมทหารอาสาสมัคร 

ในสมเด็จพระนางเจาๆพาะบามาๅขนีนาถ ณ สาธารณรัฐเายตนาม 

10 - 12 มกราคม 2511 



เยือนสาธารณรืรู เกาหลี 

เมื่อดำรงตำแหน่ง เสนาธิการทหาร เรือ 



เยี่ยมกองรอยทหารไทยที่ เกาหลี 



เยี่ยมชมกิจกาวิกองทัพเวิอปวิ ะ เทศอนโดนีเชีย 

เมื่อด0'าวิงตำแหน่ง เสนาธิกาวิทหาร เรือ 

มิสุนายน 2512 



รวมในคณะ ๆพณๆ จอมพลถนอม กิตติขจร ผูบัญชาการทหารสูงสุด 

ตรวจ เยี่ยมกองบัญชาการ กองก0าลังทหารไทย ในสาธารณรัรู เวียตนาม 

29 มิสุนายน 2512 



ไป เยือนและดูกจการทหาร เรีออินโดนีเชีย ตามคา เชิญของมูบัญช้าการทหาร เวิออนโดนเ 

ขณะดำรงตำแหน่งผูบัญช้ากาวิมหาวิ เวิ3 

21 มิลุนายน - 2 กรภฎาคม 2515 



รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อ'&!.&รฒ& 8โ17\8. (1ร-ะ 01,^38) 

จากสาธารณรัรูธินโดนี เซิย 

24 มิถุนายน 2515 





ราชการการเมอง 
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รีรูมนตรีว่ากา๚ และ รีฐมนตรีซวยวากาวิกระทรวงกลา^หม 

ซ็แจงนโยบาย ต่อที่ป๚ะข็มสภากกา^หม 

มก๚าคม 2517 
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รัฐมนตรีว่าการ และ รี’รูมนตรีช่วยว่าภารก'ระทรวงกลาโห:ม 

เยี่ยมกองทัพ เรือ 

30 ตุลาคม 2517 

รัฐมนตรีช่วยว่'าการกวิะทรางกลาโหม เฏินประธานในพิธีต์อนรับ และเจิมเรือหลวงคีรีรัฐ 

ณ ท่าเทียบเรือ ■กรมสวิวิพาๅธทหาวิเรือ บางนา 

27 รันวาคม 2517 
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ใต้เนองพระยคลบาท 





ถวายการตอนรับพร ะบาทสม เด็จพระเจาอผู่หัว 

ภายใน เรือดำนาราชนาวีไทย 





เขา เฝาๆ และร่วมโต๊ะเสวยในวโรกาสที่พร ะบาทสม เด็จพร ะเจาอยู่หัว 

เสด็จปร ะพาสทางทะ เล เพื่อทอดพระ เนตรการสกทักษิณ 1 2 

สิงหาคม 2512 

(ตำแหน่ง เสนาธิการกระบวน เรือ) 



เข้าเฝ้าๆ ในวใรกาสทื่ สมเด็จพระนางเจ้า•'พระบรมราชินีนาถ 

เสด็จทอดพระ เนตรการแสดงกา'ชาตคอน เสิว์ท ใดย วงรวิยา'5คราช'นา" 

2515 
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เขา เฝาๆ สมเด็จพระ,ราชซนนี 

2516 
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กบครอบครว และ มตร 



Xต& VIคษ®?คน’^ 



กับภริยา และบุตรชาย 

มีนาคม 2495 

กับบุตวิชายคนโต 

ตุลาคม 2484 

ในสวน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

วัน เดินทางกลับจากอังกฤษ 

8 เมษายน 2494 



ะ^
 

ก่อน เข์า เฝ้าสม เด็จพระ เจ้าจักรพรรดิ พร์อมคณะคูตาพ"'ต่างประ เทศ 

พฤศจิกายน 2500 



กับค๚อบครัวที่ณื่ปุ่น 

2499 - 2502 

V 
* 



กับค๚ อบครัวที่ญี่ปุ่น 

2499 - 2502 



กับควิอบควิว 

I 

พอและลูกสาว 



คุณ^ กับ หล'ไน 



คูณปู่ กับ หลาน 



วัน‘รับพระราชทานปริญญาบัตรขอ^บุตรสาว 

10 กรกฎาคม 2519 



ทาบุญอายุครบ 5 รอบ 





ที่นำตกพลึ๋!ว 

ครั้งไป เยี่ยม พัน ร.2 นย 

ค่ายตากสิน จันทบูรี 

ธันวาคม 2524 



เที่ยวอยุธยากับหลาน ๆ 

ที่ท่า เรือปธะมง 

อำ เภอแหลมสิงห์ 

จังหวดจันทบูรื 



ท0ายุญอายุครบ 6 รอบ 

4 พฤศจิกายน 2526 



สมาชิกคณะลอนดอน - ปารีส 

ในห^ เพื่อนสวนๆหลาบ 



สาม เชียนซา^ไร 

พลเรือจัตวา ถวิล รายนานนท์ พันโท เทพ กวานเลิศ 

คุณอนันต์ ฎ่ชคุ่ม 

ครอบครัวยูช่วย^ตทหาร เรือ รองผูชํวยผูตทหารบก 

และ^ตการคา ประจำประเทศญี่คุ่น 





สดทายแห่งชวิต 





+
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ภริยา บูตรและธิดา 



















ดำไว้อ'ไลย 

ท่าน พลเรือเอก ถวิล รายนานนท่ ได้ร"บราชการร่วมกับขำพเจามาโดย1ใกล้'ชิด 

ใน1ช่วงระยะเวลาอนมีความยากลํๅบาก!,ที่0 พ.ศ. ๒๕๑๖ และ ๒๕๑๗ ขำพเจามีความเคารพ 

นบถือท่าน'โนฐานะร้ฐมนตรืช่วยว่าการกระทรวงกลา,เหม ท่านเบนผู้มีความสงบรำงบอน 

แสดงถึงความสุขุมรอบคอบ'1นทางความคิดเห็ำเ และการวินิจฉ่ยเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีขน 

อย่างมากมายแทบทุกวน,โนระยะ'แน ขำพเจำย่งมีความสำนึกในพระคุณของท่านผู้ใหญ่และ 

เพือนร่วมคณะรฐมนตรี'ในครั้งกระนั้นอยู่เสมอมา ที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมรบผิดชอบ จนตลอด 

ระยะเวลาอนได้รบมอบหมายมา ท่านพลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ เบนผู้1หนึ่งดงกล่าวนึน 

ขาพเจำมีความเสียใจและเสียคายที่ท่านถึงแก่มรณกรรมไป ขอท่านจงประสบสุข 

ในสมปรายภพเทอญ ๆ 

๑๕ กุมภาพนธ์ ๒๕๒๗ 

© © 



คำไว้อาณั]แด่ 

พลเรือเอก ถวิล รายนานนท 

ผมได้รัจํก พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ หลงจากการรฐประหงรเมอ๘ทำศจกายน 

๒๔๙๐ แลวิ เวลานั้นท่านมียศเบนนาวาโท นายทหารผ่ายเสนาริกงรกอง1’รอยุทธการ 

เพราะรองเสนาธิการกองเรือยุทธการ (กองเรือรบในสมยนั้ห) คือ หลวงชำหาญกรรกยุทธ 

ได้ร่วมในการรัฐประหารด้วย ในระหว่างที่ผมเบนผู้บญชาการกอ^™ที่ 0 ได้ไปดูกิจก'1ว 

ทหารที่ประเทศอิงกฤษ เมีอพฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๔๙๔ คุณถวิลกืยงศกษาวชาหาย- 

ทหารเรือนั้นสงและการบหอยุ่ทีหห เมือกลบมาประเทสไทยแกร ไดรบราชการใหตงแหห'3 

ต่าง ๆ ตามลำดับ อาทิ รำษาราชการหํวิหหาแผหกที่ ๔ กรมเสหาริการทหาร1’รีอ หาย 

ทหารเสนาริกา'รกชิงเรือยทธการ ผูช่วยทูตทหารเรอบ่ระกำบ่ระ1’ทอ1ญ^'แ แลวกลบมาเบน 

เจากรมยุทธการทหารเรือ ในตอนนั้นผมเบนรองผู้บัญชาการททารสูงสจค และรฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงกลาโหม จึง!1ดักคุณถวิลดขห ต่อมาท่านได้เลือนตำแหน่งสูงขึน ๆ คือ 

เบนผ้ช่วยเสหาริการทหาร1’รีอมายยุทธการ รอง^หาริการทหาร1รอ เสหาริการททารเรอ 

แล"เบนผ้บณชาการทหารเรอ เมอ® ตลาดม ๒๔๐๔ ในระหวางทผมเบนนายกรรมนตร 

รำมนตรี,ว่าการกระทรวง'กลาโหมและผ้บัญ'ชาการทหารสู'งสูต ท่านได้เคยไปตรวจราชการ 
013 ^ 

ทั้ง'ในแสะนอกประเท'สกับ1ผม'บ่'อย ๆ และได้ร่วมทำการปฏิวํตกับผมเมอ 6๗ พฤสจิกายน 

๒๕®๔ ครํ้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกกัา ฯ แต่งตั้งรัฐบาลขึนเมือ ©๙ ธนวาคม ๒๕๑๕ ผม 

ได้เลือก พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ เข้าร่วมในรฐบาลดรย ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย 

ว่าการกระทรว1กล''ไ1,'3'1 

พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ เบนนายทหารเรือที่มีความรู้ดึผู้หนึ่ง ปฏิบํตงาน 

ด้วยความหมนขข้น,ซื้อสิ*ต่ย์สุ5จริต ทำมากกว่าพูด ใจนักเลา สำหรับผมนนท่านได้ให้ความ 

๑]ซี) 



เคารพนบถออยางสมำเสมอไม่มเปสียนแมเส3 แม้แต่เมึ่อออกจากหนำที่-ราชการ1ใปแลว ใน 

ระหวางทผมกลบมาอยู่5[นประเทค ท่านไค้มาอวยพรในวํนเกิดของผมทุกบ โดยเฉพาะ 

อยางยงในวนท ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖ นิ ก็ย่งอตส่าห์มาทีง ๆ ทีตนเองไม่สบาย ผมเห็นเขำ 

รูสกตกใจเพราะร่างกายท่าม,พรุค,[ทรม'11ปมาๆ ไค้พูดกิบท่านและแขกผู้ใหญ่ ๆ อีกหลายคนว่า 

ทานไมควรลำบากมาเลย ผมขอบคุณท่านอย่างที่สุด ต่อมาอีก ๔ เดือนเค่ษก็ไค้ทราบว่า 

ทานไดถงอนิจกรรมเสียแลๅ เมีฏ ๒๗ ธํนๅาคม ๒๕๒๖ ผมรู้สึกสลดใจมาก จึงไค้ไป 

เคารพศพและแสดงความเสียใจกิบครคบครำขฏงท่ๅน ขอให้คุณความดืที่ท่านไค้กระทำไว้ 

ต่อประเทศชาติ บุญกุศล'ซง'ไค้รบพระราชทานและ'ใค้มีผู้'บำเพ็ญอุทิศ,ให้เมื่อท่ๅนถึงอนิจกรรม 

ไปแลว จงเบนพล'วบจ'จ็ย'ให้ควง,วิญญาณกินบริสุทธื้ของ พลเรือเอก ถวิล รายนานนที 

จงมความสงบสุขตามคติวิสํยในสมปรายภพตลอดกาล 

(ถนอม กิตติจขร) 



แด่ 

พลเร้อเอก ถวิล รายนานนท 

ผมร้สึกเสย'ใจและอาลํยเบนอย่างย็งทัใด้ท'รา,บ1ข่'าวการถงอนิจกรรมของ พลเรอเอก 

ถวิล เมอปลายเดือนธนิวาคม ๒๕๒๖ ในส่วนทัวผมได้คุ้นเคยกบ พลเรอเอก ถวล มานาน 

ในส่วนราชการก็เคยริบรา-ชการประสานงาน'กินอย่างใกล้,ชด ถงแมวาคุณถวลจะอยูกองทพ 

เรือและผมจะย้ายจากกองทัพบกมาประจำการอย่ไนบก- ทนารสูงสุตกตาบ นกงจ เกคุณถวก 

ได้ย้ายจากนนำที่ทตทนารเรีอที่เรียกกทัเในบอจุบนร่า!ช่รบบูตทหารเรอ เราก่ไ,ดรวมงาน 

ทันมาโดยตลอด จนกระทังคุณถวิลเลือนขึนเบนผู้บญชาการทหารเรอ 

หทังจากครบเกข้ยณอายราชการ'ไบ่แ,ลว คุณถวลกไตรบพระบวบราชไองกงวิไป,งต 

เกทัา ฯ ให้มาร่วมบ่ฏิบ่ตราชการแผ่นตนรรมกบ,ไนร!บากกบ คุณถวลคารงตาแนนง รมร. 

กลาโหม และ รมต. ประจำสำนกนายกรัฐมนตรี มาตามสำทับ 

คุณถวิลเบนนักการทนารที่ดีและ1เบน1นัก'ก'ารถบี'องที่สามารถ มีทัธยาศยสุภาพ 

เรืยบรัอย โอบออมอารื มีความ!ความสามารถ มีความเสียสละ และอุทิศตนเพอการงาน 

สุขุมรอบคอบ เบนที่รักใคร่ของผู้ใด้ทังทับบูชา จริงใจต่อเพือนฝูง พูดจาตรงเปตรงมา 

นบ'ใต้'ว่าเบนนายทหา'รนทัก,ที่มีสม'ร'รถภาพของกองทัพเรือ 

ฉะนัน การทีคุณถวิลได้ถงแก่อนอกรรบไบ่ จงนบ1ควาเบนการสูญเสยคนดของ 

ชาติไปคนนนึ่ง ซึ่งผมและครอบครำตลอตอนเนึ่อนไลล้ชิต ขอแสดงความเสียใอต่อครอบ¬ 

ดรัวของคุณถวิลเบนอย่างยง 

V)^./โ) 1 เ'80^)0© 

พลเอก เกรขงศ่กด ชมะนนท์ 

6) ๔' 



พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ 

คนดีที่,จาก'ใป 

แม้ผมจะเขียนขอความน็ในนามนกศึกษาวิทยาลํยบองก้นราชอาณาจ0กร รุ่นที ๓ 

แต่ผมก็อคที,จะเขยนความรู้สึกส่วนตํวิทีเรามีอยู่ต่อก้นไม่ไค้ เพราะเราคบก้นมาอย่างมิตรทีด 

เกอบจะครบ ๕๐ บี1แก้ว 

ผมเรียกท่านว่า พีหวิล,’ ตงแต่ท่านเบนนายเรือตรี จนกระท่งเบนผู้บญชาการ 

ทหารเรือ และเบนรีฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 

ในฟิมํยเบนนกเรียน เรายงไม่ได้พบก้น ผมรู้จํกแต่เพียง ถวิล รายนานนที 

นกฟุตบอลทีเบนดาราคนหนึ่งของวงการฟุตบอลน0ณร็ยน ต่อมาเมื่อท่านเช่าโรงเรียนนายเรือ 

แก้ว ท่านก็เบนดาราอยู่ในทีมโรงเรียนนายเรือ และในทีมของกองทัพเรือดำย 

เมื่อผมสำเร็จการศึกษาออกร0บราชการเบนนายทหารในบ พ.ศ. ๒๔๗๘ ถูกส่งตำ 

ไปรีบการอบรมในกองทีพเรือเบนเวลา ๔ เดือน จึงได้พบก็บ เรือตรี ถวิล รายนานนที 

เบนครั้งแรกในการออกผกภาคทะเลร่วมกัน พี่หวิลประจำอยู่เรือเสือทยานชล ผมประจำ 

อยู่เรือเสือคำรณสินธุ ตระเวณตรวจอ่าวไปคำยก้นถึงชุมพร เกาะสมุย และสุราษฎร์ธาน็ 

รวมทีงการนำเรือรบหลวงทั้ง ๒ ลำ เช่าไปในแม่นึ่าตาบเบนครั้งแรกดำย 

มิตรภาพตงแต่ครั้งนึ่นก็ยงยืนมาตามลำดืบ จนกระทงพี่หวิลเบนพลเรือจํตวาไป 

เบนทตทหารเรืออยู่ที่ประเทศญี่มุ่เน ผมได้เบนผู้แทนกองทัพไทยไปร่วมการผืกของกองทัพ 

อเม'ริทันภาคแป1ซิพืค เมื่อผ่านไปแวะที่กรุงโตเกียวพี่หวิลก็ตํอนร์บช่บสู้อย่างดยง อำนวย 

ความสะดวกให้ทุกอย่างเท่าที่ตํองการ 

จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๓ ชะตาชีวิตก็นำเรามาพบกนในวิทยาลัยบองกันราชอาณๅจํกร 

ร่นที่ ๓ การได้มาเรียนร่วมกันในกัยสูงอายุแก้ว ได้กินอยู่หลับนอนร่วมกันในการไปคงาน 

ต่างจํงา/ๆวิด และในต่างประเทศ ทำให้พวกเราทั้งหมดมีความสนิทสนมกลมเกลียวกันเบน 

อย่างด และร้จํก “ธาตุแท้ ? ของแต่ละคน 

6) & 



พีหวิณบ่นนักศึกษาทีกัดอย่ในรุ่นใหญ่ มีความโอบออมอารต่อเพอนนกศกษาดวย 

กน รวมทั้งอาจารย์ดํวย เบนคนมีอารมณ์เยือกเย็น สุขุม เบิดเผย และมอา‘รมณขนดวย 

เบนที่รํกใคร่ เคารพนับถอ ขอรบรรคานักศึกษารุ่นนีทุกคน 

หลงจากนั้น ชีวิตราชการของพีหวิลกํกาวหนัาขึนเบนสำคนอยางรวดเรว จนถง 

ตำแหน่งสงสุดในกองทัพเรือ คือเบนผู้บญชาการทหารเรือ ทีได้รบการยกยองนงจากสูใค 

ทังทับทัญชา และจากวงการทหารเรือต่างประเทศ 

ในทางการเมีอง นอกจากพีหวิลจะเบนสมาชกรฐสภามานกายสมย เบน 

กรรมาธิการหลายชุดแล8ว ยงใด้เบ่นรฐมนตรช่วยว่าการกระนรรงกกาโนม และรฐมนคร 

ประจำสำนักนายกร่ฐมนตรี อีกทัวย 

ความสำเร็จในชีวิตแบบนีไม่ใช่ทุกคนจะเบ่นได้ และคนทไมดกงบนาคกคงเบน 

ไม่ได้เช่นเดียวกัน 

การที พหวลตองจาก พวกเราไปกอนเวลาอนสมควร เพราะโรค ภยไขเจบอนเบน 

ธรรมดาของสงขารทไม่มใครจะนกกเกยงไคพน กไมวายทจะทาในเราตองเสยใจแกะอากน 

เบ่นอย่างมากในคุณงามความดีของพีนวิล 

การจากไปของพลเรือเอก ถวิล รายนานนที ไม่ใช่เบ่นการสูญเสียของราชนาวิ 

ไทยเท่านั้น แต่เบ่นการสูญเสียปูชนียบุคคลท่านนนึ่งของชาด้ใทยควย 

ในนามของนักศกษาวิทยากัยบองกนราชอาก*าจกร รุนน ๓ แกะในฐานะสรนคจ 

ที่ได้คบกับพี่หวิลมา ๔๘ บ ผมหกังเบ่นอย่างยืงว่าคุณงามครามดีของพี่นวิกจะเนนพลรนึ่จณ์ย 

น่าวิญญาณไปสู่สุคติเบ่นแน่นอน 

พวกเราจะไม่มีกันลมมิตรที่แสนดีทีานนึ่ 

กา*7/30 ๘นั^4, 
VIลอากาศเอก VIะริน หงสกุล 

๑๖ 



คำไว้อาลิย 

ขาพเจาเสกเบ็นเกียรติอย่างสูงที'ได้มี!อกาสส่งคำไว้อๅนิยสำหริบ พล ร.อ. ถวิล 

รายนานนท มาร่วมลงพิมพในหนงสือนี เพราะขำพเจาร้จ่กค้นเคยและริก'ใคร่นบถีอกบ 

พล ร.อ. ถวิล มาเบนเวลาหลายสิบบี1 

ขาพเจาเริมเจก พล ร.อ. ถวิล มาตงแต่สมยเบนนกเรียม,ม่ธยม และถึงแม้เรา 

จะอยู่ต่างโรงเรียนกน และสองโรงเรียนของเราคือโรงเรียนม้ธยมวิดเทพสิรินทร์และโรง- 

เรยนสวนกุหลาบวทยาลยจะเคยเบนคู่แข่งหรีอ อริ ” นินอยู่บ็ๅงโดยเฉพาะในดานกีฬา แต่ 

ความจริงนหาได้ท่าให้ความนิยมชมชอบของขาพเจุๅในตๅ พล ร.อ. ถวิล รายนานนท์ ลด 

นอยลงไปแด่ประการใดไม่ ความนิยมของขาพเจานั้นยงคงอยู่ในระคบสูงตลอดมาจุนถึงๅๅระ 

สุดทำยของชีวิตของ พล ร.อ. ถวิล 

ขาพเจาจำ'ใต้ดี'ว่าเราทังสองเคยแข่งขนฟุตบอล'ในทีมตรงนินขๅมหลายคริง และ 

ขาพเจาจาไดอยางตรงตาตรงใจวา พลร.อ. ถวิล เบนนกฟ่ตบอลทียอดเยียมม้หนึง และเบน 

บกซายทหาตวจบไดยากจรง ๆ นอกจาก พล ร.อ. ถวิล จะเล่นฟุตบอลไค้ดีเยียมแล่วินิงมี 

ความสุภาพเรียบรอยอย่างน่าชมเชยและขำพเจำไม่เคยได้เห็น พล ร.อ. ถวิล เล่น ^ เฮยว 

เลยแม้แต่คนั้งเดียวในชีวิตนิกกีฬานินยาวนานของท่านทั้ง ๆ ท์มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ย0วยให้ท่าน 

โมโหและโกรธขงอยู'เสมอ ๆ 

เมื่อท่านสำเร็จจากโรงเรียนสวนกุหลาบไปแล่วิ ท่านก็ไค้เบนกำลำสำคัถ]สำหริ'บ 

ทีมฟุตบอลของโรงเรียนนายเรือซึ่งท่านไปศึกษาต่อ และได้ร่บเล่อกให้เบนนิกฟุตบอลของ 

ราชนาวีและทีมสำคญอื่น ๆ อีกหลายทีม เพราะผมือหวีอผี1เท้าของท่านนั้นอยู่ในขนเยี่ยม 

ตลอดมา และท่านก็ไค้ริกษาความสุภาพและความไม่เคย "เฮยว,, ของท่านได้อย่างคงเนินคงๅๅ 

น่าสรรเสริญ และนิานิาพเจาจำไม่ผิดท่านเคยได้รบรางวํลสำหริบนิกกีฬาดีเด่นและสภาพท้ๅย 

ด0า) 



ในประมาณระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕©๒ ขาพเจาได้รบมอบหมายจ 1กท 1งราชการ 

ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทตประจำประเทศสหรฐอ1’มริกา และในหมูขาราชการของสถาน 

เอกอัครราชทต,ใน,ระยะคงกล่าวนั้นก็ปรากฏมืบุต'รชาย'ช'อ'3 พลร•อ- กรก คอ วิณวทย 

รายนานนท์ เบนเจำหนำทีคำยผู้หนงและขทีพเราได้อัง1’กตุตงแตแรกวา วิณวทย เบน 

ขำราชการทีเอาใจใส่ต่อการงานและสุภาพอ่อนโยนน่ารกใอริอรยมูหม’'3 และเมอขาพ1’รา 

ทราบว่าคณวิทย์เบนบุตรชาย พลร.อ. ถวล ฃาพเจากํเขาใจไดทนทราอุณวทย'ใอรบมวดก 

ความต็มาจากบิดาของเธอนํ้นเอง สมอังคำพิงเพยของไทยเราทรา ลูกไมหลนไมไกลตน 

โดยแท้ 

พล ร.อ. ถวิล กับขำพเจ้าได้กลับมาร่วมงานอย่างใกล้ชิอกันอีอเม็นครงวิดทาย 

เมอเราเบนอัฐมนตรีในคณะร0ฐบาลขุดทีหนึงของ พล•อ- เกรยงอกดิ ชมะนนทน ในฐานะ 

รำมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พก ร'อ- ถวิลได้แสดงครามลามารถแกะวิภาพออนใยน 

ให้เห็นได้อัดอีกครีงหนึง เมือท่านเสนอเรืองของกระทรวงกลาใหมใหอณะร1มนตรพจารณา 

และขำพเจำจำได้ต็ว่ารำมนตรีทุกท่านระรบพงอำริแจงของทานอรยครามฟิน^จและวิษนยภาพ 

เสมอ 

พลร.อ. ถวิล ได้จากเราไปแล้วโดยไม่มีวนกลบ ตามวิล้ยขอาปุถุชนทุกรูปนาม 

แต่บุคลิกล้กษณะและอุณาาม(จวา,มดี,ล้นดีเด่!แชอาท่า,น จะผาอยู่ในความทรงจาชอาทุก'กาน 

ทื่ใด้มีโอกาสรู้จักคุ้นเคยกบท่านต่อไปอีกชํวกาลนาน และล้)พเจัาเชํ่อเกินว่ากุสลกรรมต่าง ๆ 

ที่ท่าน'ใด้ประกอบ'ไว้ตลอดอายุขัยของ'ท่า'นจ:ะล่าผลล้เน*อี'าาม'โน้ท่'านเสวยสุข'ในสํม'ปรายภพและ 

ส่าผลสะล้อนจันดึาาม1แก่-ครอบค,ล้วและบุตรนลาน'8อา,ท่า,นต่อ'โท่อีกเบนเอนกประกาว 

ท^: /พ 
(นายสนทร หงสลดารมก) 

อดีตรองนายกรฐมนตรี 

๑๘ 



คำไว้อาฒั 
แค่ 

พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ 

พลเรือเอก ถวิล กับ ผม ได้รู้กักมักคุ้นกันเมิ่อเราได้เข็าศึกษาในวิทยากัยบองกัน 

ราชอาณาจกร รุ่นที ๓ ดวยกัน เนืองมัวย พลเรือเอก ถวิล เบนผ้มีกัธยาส่ยด้ จึงเบนที 

กัก,ใคร่'ชอบพอของบรรคๅเพือน ๆ ใน ๅปอ. รุ่นนืน ผมชอบคุยก0บ พลเรือเอก ถวิล มาก 

เพราะคุยสนุกและร่าเริง เราจึงสนิทสนมกันมาก เวลาไปทัศนศึกษาภายในประเทศและ 

ต่างประเทศ จงมกถูกจดให้นอนอยู่ห่องเดียวกันบ่อย ๆ เมื่อจบการศึกษาแล็วิด่างก็แยกยาย 

กันกกับไปรบราชการตามตำแหน่งหนาที ก็ห่าง ๆ กันไปมัางแต่กังคงได้พบปะกันอย่บางตาม 

โอกาส จนเมื่อผมกัายเกัามากับราชการในกรุงเทพ ฯ จึงได้มีโอกาสพบปะกันบ่อยขน ทั้ง 

ในทางราชการและทางส่วนมัว ซึงก็มักเบนการเล่นกอล์ฟกันที่สนามกอล์ฟทหารเรือที่บางนา 

ในวนเสาร์อาทิตย์ ในระยะนนผมมักได้กับความเออเพอจาก พลเรือเอก ถวิล แบ่งเหลำ 

สาเกมาให้แทบทุกเตึอน ทั้งน็เพราะ พลเรือเอก ถวิล เบนนกตำรุ่นแรกของกองทัพเรือ 

โดยไปศึกษาวิชาการทางเรือตำนามาจากประเทศญี่ทุ่เน และเคยเบนทูตทหารเรือไทยที่ประ- 

เทศญี่บ่นมัวย จึงมีเพอนฝูงและลูกศิษย์ที่ไปมา กรุงเทพ ฯ - ญี่ปุน เสมอ ก็เลยหาเหกัๅ 

สาเกมาเผอแผ่เพื่อนฝูงได้สดวกหน่อย พลเรือเอก ถวิล เนนผู้ที่มีความรู้ความสามารถดีจึง 

ได้กัาวเร็วในทางราชการ ได้ดำรงตำแหน่งสำกัญ ๆ ของกองทัพเรือ เช่น ตำแหน่งเสนา 

ริการทหาร และตำแหน่งสุดทำยก่อนเกษียณอายุก็ศิอ ผู้กัญชาการทหารเรือ นับว่าเบนผ้ 

ที่พบความสำเร็จ,ใน'ชีวิตราชการ,ทหารเรืออย่างน่าพากพูมใ,จยง ถึงแม้ว่าเราจะเกษียณอายุ 

ราชการตาม ๆ กันออกมาแลว เรากยงคงพบปะเล่นกอลฟกันเช่นเดิม และบ่อยยึงขนเพราะ 

มีเวลามากขน แต่แกัวเมื่อเหตุการณ์ทางการเมีองมีการปฏิรูปเกิดขน กังเอิญผมถกเลือกให้ 
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เขกิไปร่วมอย่ในรัฐบาลของนายกรัฐมนตร ธานินทร กรัยวิเชยร กิเลยหางสนามกอก3วิ 

และเพอนฝงไประยะหนึ่ง 

ครั้นเมอม็การปฎิวิตเกิดขนในปลายบ ๒๕๒๐ พลเรอเอก ถวก แกะ พลอากาค' 

เอก ประสงค์ คณะดิลก กิบผม กได้มาร่วมทมทำงานกนอกทกวะทรวงกกา^™ ^น 

รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี เกรียงหักด ชมะนำ/เทน ทํนีเราก็ได้พบกนทุกวน ทมเวอรค 

ของเราดีมาก เราได้บริหารงานกระทรวงกลาโหมไปได้โดยราบรี,1แรียบรอย 

จนถึงปลาย ม.ค. ๒๕๒๑ ผมค์องยำยไปกระทรวงมหาคไทย เราจึงไม่ได้พบ 

พคจากินทกรันเหมือนดงก่อน แต่เราก่ได้พบกนคุยกนเสมอในกาวบ่วะชุบค 

และต่อมา พลเรีอเอก ถวิล ก็ได้ยำยไปเบนรัฐมนตรีประจำสำน0กินายกรี1มนตร 

เราได้แยกยำยกนกลบไปใช้ชีวิตขำราชการเกษียณอายุ รับบ0านาญต่อไปตามเดิม 

โดยเมือปลายกุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ นายกรัฐมนดร พลเอก เกรยงดกด ชมะนน1ทน ไดกา 

ออกจากตำแหนง รัฐบาลชุดนึ่ก็สนสุดไป ในระยะนึ่ผมกบ พลเรีอเอก ถวิก ไม่ค่อยไดิ 

พบกัน เพราะผมไปเล่นกอล์ฟเสียกับชมรมกอค์กิ วบ่อ-๓ และชมรมกอล์ฟบานไม่!กิ3ย 

ซึ่งเล่นที่สนามกอร์ฟ่กองทัพบก กับ สนามกอลฟหัวหมาก เบนประจา สวนพลเรอเอก 

ถวิล ยํงคงเล่นประจำอผู่ที่สนามกอร์ฟกองทัพเรีอที่บางนา แต่เราก็ยงติดต่อถามบ่าวคราวถง 

กันอย่เสมอ ประมาณหันบทีแลวมาผมพบ พลเรอเอก เทยม ทสนามกอลฟหวหมาก ก 

ถามถึง พลเรีอเอก ถวิล ก็ใด้ทราบว่าขาไม่ค่อยมืกำกัง เลยไม่ค่อยได้เล่นกอกฟ กามวา 

เบนเพราะอะไร ก็ได้ทราบว่าเบนเพราะเสนโกหิตตีบ พยายามรักษาอยู่ ผมก็คิดว่าไม่ชำ 

คงหาย จนเมอปลายปลายบทีแกวพบนาวาเอก เมอ'3 ก่กามก'3 พลเรอเอก กวก อก กไต 

ทราบว่า เขำใปบวยในโรงพยาบาลบนเกกกิ เนึ่องจากโรคเสนเกือดที่ขาตีบนึ่นเอา อึ'3'กาบ 

ต่อไปว่า เบนเบาหวานคำยหรีอเปล่า ก็รับตอบว่าไม่เบน ก็ทำให้เบาใจ คิดว่าไม่ชาก็คง 

หาย เพราะถึงขนาดผ่าหัดก็คงไม่เบ่นไร ทังนีเพราะเคยเหน พลเรอเอก ส'3ด กเบนเสน 

เลือดที่'ขาตีบตองหยุดเล่นกอล์ฟ'พ,หัก'หนึ่ง แต่แลรภ็รักษาหายกลับมาเล่นได้ใหม่อึก ประกอบ 

ลับตอนกลางบีหนํงสือพิมพ์ลงรูป พลเรือเอ1ก ลริลและ พลเรอเอก เพยม และเพอน 

หลายคน ไปกินเลยงลันที่โรงแรมแอมมาลเดอร๙ กเลยคิด'ว่าคงหายอึขนตามลำดับ 
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พอปลายเคอนธนวาคม ๒๕๒๖ จึงได้ทราบข่าวว่า พลเรอเอก ถวิล ถงแถ 

อนจกรรมเสยแลว ทำให้รู้สึกใจหาย เพราะไม่คาดคิดว่าจะบวยหนํกถงเพียงนม’ ผมขอ 

แสดงความอาส้ยและความเสียใจร่วมก0บครอบครำ และญาติม่ตรของ พลเรือเอก ถวิล ใน 

การสูญเสียอนยึงใหญ่ในคร1งน็ดำย 

ขออำนาจแห่งคุณงามความดีที่ พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ ได้ประกอบไว้ 

รวมท1งอานุภาพแห่งกุศลผลบุญที่ พลเรือเอก ถวิล ได้สรำง1ไว้ ตลอดทํ้งทีครอบครวและ 

ญาติมิตรได้บำเพ็ญอุทิศให้ จงเบนพลวะบจจไ)ให้วิญญาณของ พลเรือเอก ถวิล ประสบ 

ความสุขเกษมสำราญในส้มปรายภพน1นเทอญ. 

(พลเอก เล็ก แนวมาล) 
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44 ชวิตของเราทะงหลาย ความตายเบนของไห่เทยงธรรท 

ขาพเจำจำคำกล่าวน็ได้นานมาแลว ครืนเมือเร็ว ๆ นีเพือนทีชอบพอร้กใครมาก 

คือ พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ไค้ลมหายตายจากไป 

ขำพเจำเคยนึกอย่ว่า คณถวิล คงจะต้องเบนผู้เขียนคำไว้อาลยให้ชาพเจา เพราะวาโดย 

สามโบสำนึกแล่ว ขำพเจำแก่กว่าคุณถวิล ๒ เดือน ก็คงจะถึงแก่อายุข0ยก่อนเบนธรรมคา 

แต่คุณถวิลกลับหนีไปก่อนตัวยบวยไข้มาหลายดัน พอหมดแรงดักจากล่งขารไป ทงไห้คน 

ที่อยู่ขำงหลังโศกเศร้าอาลัย เพราะจะไม่มีวำแห็นหนากันอิกแลว 

ขอให้เพือนทร็กผนไปสสคติ ณ สมปรายภพ 

ชีวิตของคณถวิลกับขำพเจาไค้มสมพนธกันตำแต่ทีโรงเรียนนากเรอ พระราชวง 

เดิม ธนบุรี คณถวิลเขำเบนน0กเรียนนายเรือหลงขำพเจำหนึ่งบ และมาจากโรงเรียนสวน 

คุหลาบ ส่วนขำพเจำมาจากโรงเรืยนอ0สสัมช0ญ บางรก ในโรงเรียนก็เล่นตัวยกัน กินดวย 

กัน ออกผืกควยกัน คุณถวิลเรียนเก่ง เมื่อออกเบนนายทหารสัญญาบัตรพร้อมกันจึงมื 

อาวโสกว่า และระดับอาวุโสนึ่เบนไปอยู่นาน 

แนวทางอาชพรบราชการ เมอไค้รบการบรรจุแตงดังคราวแรก รูสกวา คุณถวล 

ถูกดัดให้ใปทางบนใหญ่ และขำพเจำไปทางตอร์บโค แต่ไม่ชำไม่นานคุณถวิลและขาพเจำ 

ก็ไค้ร้บคัคเลือกให้ไปศึกษาวิชาการใช้เรือตำนํ้านึ่ประเทศญี่ห็น ประเทสญีปุน'รับตำเนินการ 

สร้างเรือดำนา พร้อมที่งสอนการใช้เรือตำนํ้าให้ทหารเรือไทยดัวย เมื่อการสร้างเรือด0านึ่า 

สำเร็จเรียบร้อย คุณถวิลและขำพเจำก็ไค้ร้บการบรรจุตำแทน่งใทเรือตำนึ่าคนละลำ คุณถวิล 

ประจำใน ร.ล. สินสมุทร ส่วนขำพเจำประจำใน ร•ล. พลายชุมพล และกลับกรุงเทพ ฯ 

พร2อมกับเรือ คณถวิลและขำพเจาไค้ประจำการใทเรอตำนึาคลอดกรณทีพาทกบ อินโคจน- 
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ฝรังเสส และสงครามมหาอาเชียบรพา ได้ผาอนตรายดํวยกิน ปฎิบํตการบองกนประเทศ 

ต่อการรุกรานจากผู้ล่วงลำอธิปไตยโดยไม่ท8อถอย ได้เขาเรียนโรงเรียนนายทหาร คือโรงเรียน 

เฟินาธิการเคียวนี พรอมกัน เมือจบการเรียน คณถวิลเรียนเก่งตามเคย ก็ได้ไปเรียนต่อ 

ที่ประเทศอังกฤษ และยุโรป 

ในระยะนึ่ได้มีการเปลี่ยนรัฐบาลในกรุงเทพ ฯ และสมอังคำของนายพลเรือผู้มี 

ชีอเสยงโต่งอังผู้หนึ่งของกองทัพเรีอฟิหรีฐอเมริกาว่า แ การจะได้ดิบได้ดีนั้น นอกจากมี 

ความรู้ความสามารถในอัวเองแลำ อัองประกอบอัวย เวลา สถานที่] และอัวผู้บงคับ 

ทัญชาที่เหมาะสมอัวย ” เหตุการณ์ทางการเมืองครั้งนึ่ทำให้ระอับอาวุโสของคุณถวิลและขาพ- 

เจาเปลี่ยนแปลง'ไป เพราะคุณถวิลกังอยู่ต่างประเทศ และขำพเจามีส่วนเกี่ยวทันอยู่บาง 

แต่ก็กังเบนเพอนที่คีต่อกันไม่เปลียนแปลง 

เมือคุณถวิลกกับเมืองไทย คุณถวิลและกัาพเอัาก็ร่วมร0บราชการในส่วนทัญชาการ 

กองทัพเรือ และทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เมือขำพเอัาไค้รับความกรุณาจากผู้ทังอับทัญชา 

และอึงกว่านั้น ไค้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลำโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งผู้ทัญชา 

การทหารเรือ ซึ่งมีคุณถวิลเบนเสนาริการทหารเรือ เมือขำพเจำได้รบราชการสนอง 

พระมหากรุณาธิคุณ'จนเกษียณอายุแกัว คุณถวิลได้รับพระมหากรุณาธิคุณลนเกลำกันกระ- 

หม่อมให้ดำรงตำแหน่งผู้บญชาการทหารเรอสบแทนต่ดไป 

ในดำนการเมือง คณถวิลเคยเบ่นสมาชิกรฐสภา และขืนไปถงรฐมนตริ ซึง 

แสดงถึงมีความรู้ ความสามารถ อกทางหน็ง 

คุณถวิลเบนสุภาพบุรุษที่ง1ใน,วงราชการ กังคม และการกีฬา เบนผู้ได้รับ 

เคร์องหมายความสามารถและ!-กีย'รติ'คุ,ณใน'ทาง'กีฬาผู้,หนึ่ง ซึ่งน่าทูมใจ ทั้งเบนที่ยอมรับ 

นับถึอจากวงการผู้เกี่ยวของคัรย 

ในตอนปลายของชีวิต ขำพเจำไค้พบและพูดคุยกับคุณถวิลที่บำนขำพเจำเมือ 

รันที ๒๕ กันยายน พทธศกราช ๒๕๒๖ ในโอกาสทขาพเจามอายุ ๗๒ บ คุณถวลให้ลก 
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พามาอวยพรแก่ขำพเอัาในกาลอันเบินสิริมงคล ตอนนนดูก่พอมีกำลงทีจะต่อลูณั1ไรคภย^น 
* I I 

กายไปไค้อีกนาน ต่อมาไม่นานนก่อัาพเอัาไค้ทราบข่าวคุณถวิลมีอาการไมีค กรบไปเยอม11 

โรงพยาบาลสมเด็จพระบนเกลา ค ณถวิลมีอาการพนกตองเอาเข่ารกพาพยา11าลไนหองะไกเฉน 

ทางโรคหัวใจ ขาพเ'จาพยายามเรียก คุณถวิลพอจะเสกอัวเลกนอยเบ1เอร'3คราร พยายาม 

ขอับนิวมีอให้ร้ ขาพเจาจบมอไว้ แด่ไม่แน่ใจว่าคุณถวลจะรูสกพรอไมตลอกเรลาพขาพ^า 

อับมีอไว้นั้น 

คุณถวิลได้จากไปแลว จากผ้ที่เขาริกและรกเขา เทือระลึกถงเพอนร่วมเมนรรม 

ตายของอัาพเอัาผ้นี และเทือให้คุณถวิลมความสุขถาสามารถลร'3รูไก ขาพเจาขอบนทก 

ยีนอันจุณงามความดีของคุณถวิลทขาพเจารูเพน และอันใจวา คุณถวลไดทุมเทกาลงกาย 

ใจ และสติบญญา ปฏิม่ตราชการโดยซีอสต่ย์สุจริต ไม'บิดพริวต่อคำสงอ0น่เบ1เครามมุ'3พมาย 

ของผู้บังอับบัญชา เบินทีไว้วางใจย็ง รวมความว่า คุณถวิลเบินทหารเริอทีแท้จริงค1เพพึ่า 

ทีควรแก่การยกย่องกล่าวถง* 

(พลเรอเอก จรูญ เฉลิมเตยรณ) 

(^ 



อาลโ) 

พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ 

ขาพเจาได้รู้จกกบท่านพลเรือเอก ถวิล ๆ อย่างใกล้ชิดเมึ๋อบี) พ.ศ. ๒๔๙๒ หลง 
2^ 5 I 

สงครามใลกครงทีสองแลว ซึงท่านและขำพเจำไค้ร,บทุนของรํฐบาลให้ไปศึกษา ณ ต่างประ- 

เทศ ขาพเจาตองเขา ร.ร. เสนาธิการทหารอากาคทังกฤษ และพลเรือเอก ถวิล ๆ เขาศึกษา 

และคูงานของกองทัพเรือองกฤษ ระหว่างที่ตำงรอการเขำโรงเรืยนนั้นเราไค้พบปะและส่งสรร 

กนอยู่เสมอ ไค้ร่วมทุกขร่วมสุขกนจนกระทังทังสองผายได้เขาศึกษาและดงาน เมอกลบจาก 

ต่างประเทศแลวก็ไค้พบปะก0นอยู่เบนประจำ ดำนการกีฬาไค้เคยเล่นกีฬากอล์ฟทันเสมอตาม 

สนามกอล์ฟต่าง ๆ ทังของกองทัพเรือเอง ในระยะที่อย่ในราชการเราเคยร่วมเบนร่วมตาย 

ทันหลายครืงในการปฏิบ่ตราชการส0าทัญของประเทศชาติ โคยเฉพาะเมอท่านดำรง 

ตำแหน่งเบนผู้บํญชาการทหารเรือและขำพเ'จำดำรงตำแหน่งเสนาบิการทหารอากาศ ทำให้ 

ความล่มทันธ์มีความลึกซงและแน่นแพ้นทันเบนอย่างมาก เมอท่านออกจากราชการแล้วเรา 

ก็ยำมีความล้มทันธ์ทันอย่างเดิม ไค้เคยไปมาหาสู่และเล่นกอล์ฟทันอย่เสมอเมี่อโอกาส 

อำนวย จนกระทังในระยะหทังท่านไค้ห่างเหินไปเพราะสภาพของส่วนเทัา แต่เราก็คงไค้พบ 

ทันอย่เมอมีการเลยงสำสรรของคณะซึงเราไค้ตั้งซึอว่า คณะลอนดอน — ปารส,5 ทัน 

กอร์ปคำยคณะทหารและพลเรือนบางส่วนทีไค้ใกล้ชิดกนและศึกษาที่ทังกฤษและฝรํ่งเศสใน 

บ พ.ศ. ๒๔๙๒ ท่านพลเรอเอก ถวิล ฯ ไม่เคยขาดการสงสรรเลยเท่าทีขาพเจำจำไค้ จน 

กระทังครํ้งสุดทำยทีเราไค้จดเสียงทีโรงแรมอินเดอรคอน ฯ เราไม่ไค้พบท่านพลเรือเอก 

ถวิล ฯ ซึ่งไค้ทราบว่าสุขภาพไม่ค่อยดี จนกระทังมาทราบข่าวมรณกรรมของท่านในที่สุค 

จากการทีไค้พบปะกนเบนระย-เจอาอนยารนานอ'3 ๓๐ บีเดษ ขาพเจาเหินว่าท่านพลเรือเอก 

ถวิล ฯ เบนผ้มีความสามารถ สุขุม และเยือกเยํนเบนอย่างยิง เท่นบุคคลทีรืกเพ้อนฝง 



0 

และโอบออมอาร้ จรึงใจกบเพอนฝูงทุกคน เฑอบจะเรยกใดวาไมมศตรูเ'สย สาไกรอดาบผู 

ใต้บ"งคบบัญชากใค้,ทราบ'ว่าเบน,ทีเคารพ'รก1ใคร่1นับ,กี'อของผู้นอยโดยทว1ไป สมกบคาททงงาร 

เรึอเรึยกว่า “ครู,,จริงๆ ฉะนนเมอท่านไค้จากพวกเราไปอย่าง^^นก^บเวิ;น^ย่อม 

ทำ1ให้เกิคความเคราสลดแก่,พวกเราโดย'ทั่ว'เป 

ขอ1ให้กคลผลบญที1ท่าน'ได้'สรำงฟิม่ไว้ จงดลบนดาลใหวญญานเของทานอ'3ป 

ฟิขในสัมปรายภพทุกประการ. 

พลอากาศเอก /เ^ 
(กมล เดชะตุงคะ) 



คิดถึงเ'พอน'รก 

ตั้งแต่บ พ.ศ. ๒๔๖๖ จนถึงบ พ.ศ. ๒๔๗๐ กระทรวงทหารเรืองดการรบนก- 

เรียนเขำศึกษาในโรงเรียนนายเรือนับเบนเวลาถึง ๕ บี1 พอถึงบ พ.ศ. ๒๔๗๑ จึงได้เบด 

รับสกัครน0กิเรียนสากัญที่จบกัธยมบที่แปดสอบเขาเบนนักเรียนนายเรือเบนครังแรก ผม 

สอบเขาเรียนได้กับเขาคนหนึ่งในจำนวนแปดคนที่ทางราชการทหารเรือรับเขาเบ่นนักเรียน 

นายเรือ ในบ พ.ศ. ๒๔๗๒ กระทรวงทหารเรือเบดรับสมครน์กเรียนสามญทีเรยนจบ 

กัธยมบที่แปดสอบเขำเบนนกเรียนนายเรีออีก เบนรุ่นที่ ๒ พลเรือเอก ถวิล รายนานนท 

สอบเขำเรียนได้ ๑ คนในจำนวนน0กเรียน ๘ คนที่ทางราชการรับ ไว้ ในฐานะที่เราเบนศิษย์ 

เก่าสวนกุหลาบด้วยกิน เมื่อมีเพื่อนมาเรียนร่วมกันต่างก็พากันดีใจและช่วยเหลือกันเบน 

อย่างดี และมีความรักใคร่สนิทสนมกันในระหว่างที่เล่าเรืยนศึกษาอย่ทีโรงเรียนนายเรือที 

พระราชรังเดิม ผงธนบุรี ย้งเมื่อเราได้มากินนอนร่วมกัน เรียนวิชาการและ,ผกกัดวิชา 

ทหารอย่างหน์ก่ก็ย็งทำให้เราเห็นใจซึ่งกันและกันมากขน แกัวพวกเราก็รับกลุ่มเบนเพอน 

รักกันเบนกลุ่ม ๆ ละ ๓- 0ะ คน เวลาเราเรียกขานกันมีกิจะใช้คำเรียกชอกันเฉย ๆ เช่น 

น์ย่ - ถวิล - กัน - ช0ช เวลาออกผกภาคทะเลในอ่าวไทยเมือได้ขึนบกเราก็กักจะรวมกลุ่ม 

เทียวและซออาหารมากินร่วมกัน 

ต็งที่กระชํบความสํมพไเธ์ของพวกเราให้แนบแน่นยีงขนก็คือ การเล่นฟุตบอล 

จำนวนนํกิเรียนนายเรือตั้งหมด,ใน'ระยะนึ่มี'จำนวนถึง ๓๐ คน การรัดนักเรียนขนเบนทีม 

เล่นฟุตบอลทีมละ ๑๑ คนนึ่นจะรัดให้ครบ ๒ ทีมเพือเล่นฟุตบอลกันแสนจะยาก ส่วน 

มากจะได้ตำผ้เล่นไม่ครบเพราะบวยห็คบำง ลากิจบำง ดำนึ่นจึงต้องรัดเอาจ่าในหมวดรักษา 

การบำง จ่าแตรประจำโรงเรียนบำง เขำมาเล่นให้ครบทีม กลุ่มเพื่อนรำไของเรานำฌ0กิจะ 

ถกรัดให้อย่ไนทีมเดียวกัน เล่นกันอย่างหนักเพอให้ผ่านการสะกัดกั้นของกองหลังผายตรง 

ขาม มี จวบ สมา สิงห์ เบนผู้เล่นในทีมที่รัดไว้ในนามของทีมฟุตบอลโรงเรียนนายเรีอ 

เพื่อเขาแข่งขืนกับทีมอน,ไน'วงการทหารเรือต้วยกัน หรือทีมฟุตบอลของขำราชการตามจำหรัด 

ชายทะเล 

๓) 



การศึกษาวิชาการทั้ง,ทางตา'ราและ,ทางใ'ช้กา'รนน ครูผู้ผกลอแแกะคชูผายบ่กครอง 

ซึงตอง,ทำหนำ,ทีสอนวิชาในห้องเรียนทาง ตำราห้วยน์นนบรวมกนแลวม จานวนพอ ๆ กบ 

นกเรียน ดำนั้นผลการเรียนของพวกเราจาอาจกล่าวได้ว่า!ด้รบอย่าาครบถวแ'กุกวช |การ 

ยงเบนวิชาทางใช้การในเรือในทะเลควยแห้วเราทุกคนถูกกวดชแแบบจบมอบ่'1เกย 

พลเรีอเอก ถวิล รายนานนท์ เรียนสำเร็จสอบไล่ได้ชนสูงสุคออกรบราซการ 

ห้ญญาห้ตรยศว่าทีนายเร็อตรีเมือบ พ.ศ. ๒๔๗๖ และ!ด้ปฏิบตราชการในทนวยรา-1คาม 

เรีอออก'ใปผืกภาคร่วมห้บพ,วกผม'ซ์งออกรบราชการมากอนแลวนนาบ เมอเสรจการผก 11อา 

เรีอรบแต่ละลำแต่ละวนแลว พวกเราก็จะขนบกไปอาบนำคาแคเวลา ๑๖•๓๐ ก'3เวลา ๑๘•๐๐ 

แห้วจึงกล0บเรือของตน เรามีเวลาพบปะคุยห้นเสมอ ๆ พอกงวนเสาร - อ|ทคย มกา'รพก 

การผกของเรือรบทีงทลาย เว'ลา ©๓.0๐ เมอมการปลอยททารขนบกและใบกลบ1’รอเรก 1 

ธงลง ส่วนนายททารนั้นใท้กห้บเรือในเวกา ๒®.0๐ กลุ่มเพอนรักขอาเราจามโอกาลลาร1รร 

ดมสุราร่วมกันในตลาดส่ตทีบ พออมทนำสำราญกันคีแลวก็ควกสตาาคออกมาเฉลยกแจาย 

พอทมดเวลาเที่ยวเราก็แยกยทียลาเรีอบคประจำเรีอขอาคแกห้11ไบ่ยงเรอ6บ่^ 

วนที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗ กองทัพเรือมีคำส่งใท้ทมู่เรือตรวจประมา 

ประกอบห้วย ร.ล. คำรณสินธ์ และ ร.ล. ทยานชล ออกไปปฏิบำ1ราชการในทะเลกัานผง 

ตะวนตกของอ่าวไทย โดยมีเรือเอกทลวาพรนมทีสุทรี (ลนุ่น ยูปานนท์) เบน ผบ. ทม่ 

เรือและทำทนาท ผบ. เรอ ร.ล. คารณสนชควย ^แก 1รไปทะเลใแคร เวนกอาทพอากาศ 

ฝากนายททารอากาศยศเรออา,กาคครอวแรนนนา'ใบ่ผกทะเล และทาประสพการณคาา ใ ใแ 

เรือรบ นายทหารอากาศร่นนในภายทห้าก็เจํกกัแอย่วาคีใแแามของ พลอากาศเอก ทวิ 

จุลละทรัพย์ พลอากาศเอก บุญชู จนทรุเบกษา และพลอากาศเอก ทะริน ทาสกุล และ 

ทานอน ๆ อก ซึ่งผมห้องขอโทษที่ใม่ได้กล่าวนวมขอาท์วแมาจแคร11 การไปราชการขอา 

เรือใช้ตอรีบโคสองลำแมีระยะเวลวบ่ระมาณ ๒๑ 'รีน นายททารอากาศได้ลงประจำเรือทีา 

สองลำโคยเฉลี่ยจำนวนกัแอยูใแเรือ ร-'ก' นยาแชล มี ร-ก- กแก ( ชุ้ย } นพสุณ เแน 

ผบ ำำ ร.ท. นำ นพคุณ เบ็นต้นเรือรักษาราชการตนตอรีบโด ร.ท. ถวิล 

รายนานนท์ เบนคนบน และรักษาราชการคแบแ เมอทมูเรอตรวจประมาไคออกทะเลทา 

123๑9 



การตรวจประมงมาได ๑๔ วนแลว หม่เร้อตรวจประมงก็มาจอดทอดสมอทีเกาะปราบ ปาก 

แม่นำตาบ เมืองบานดอน วำารุ่งข็นท่านขำหลวงประจำจำหวัดได้เดินทางโดยเรอประมง 

ขนาดเลกมาเยียมคำนับ ผบ. หมู่เรือ (ต็องขอประทานโทษอีกครั้งที่จ0ๅชึ่อท่านขาหลวงไม่ได้) 

ท่านขำหลวงได้ขอรองให้นำเรือรบที่งสองเขำไปไนแม่นๅตๅบ แล8วจะให้ไปจอดทีหนาศาลา 

กลางจงหวด เทือให้ราษฎรได้ชมเรือรบเพราะชาวบำนดอนไม่เคยเห็นเรือรบมาก่อนเลย 

ท่านขาหลวงริบปากว่าจะส่งนำร่องผู้ชำนาญของเรือประมงขนาดเล็กมาบอกแนวทางการนำ 

เรือเขำแม่นำตาบให้ ผบ. หมู่เรือตกลงใจนำเรือเขำแม่นั้าตาบ ในตอนบ่ายวันนั้นทางจำหวด 

ได้ส่งนำร่องชาวพนเมืองมาชแจงบอกเล่าวิธีแล่นเรือเขาตามร่องนั้ๅ ร.ท. ถวิล ได้ทำการ 

เสก็ทช์แนวทางเดินเรือ เครืองหมายเดินเรือ ขีดเข็มการนำเรือตามแนวต่าง ๆ ไว้ตามตำ 

บอกเล่าของนำร่องเรือประมงไว้อย่างละเอียดถี่ถ็วิน เชำ'วินรุ่งขนเ’วลาป'ระมาณ ๐๘.๐๐ หมู่ 

เรือตรวจประมงก็ถอนสมอออกเรือเดินทางเขำไปยำปาก‘นาตาบ่ โดยมีนำร่องชาวเรือประมง 

อยู่บนเรือคำรณสินธ์ เรือเสือทยานชลแล่นตามเรือหมู่ไป และตํนํหน ร.ท. ถวิล ได้เรียน 

ปฏีนํดให้ ผบ. เรือนำเรือแล่นตามเข็มในแผนที่ ๆ เสก็ทช์ไว้จนเขำแม่นาตาบ่ ไปจอดทอด 

สมออย่ตรงหนำศาลากลางจำหวิดสุราษฎร์ธานี บางคนอาจคิดว่าเมือเราเบนเรือแล่นตามเขำ 

ไปก็ควรจะหันเลยวและตั้งเข็มตามเรือนำไปทุกแนวได้ ไม่เห็นจะต่องทำแผนที่นำเรือไว้อย่าง 

ละเอยดเลย ครับเอาอย่างวิธแล่นตามเขาไปนั้นก็ได้ครับ แต่ถำหากเรือแล่นผิดพลาดไปเกย 

ตน หรือชนหินใต้นั้าเขำแลว เราจะเอาอะไรเบ่นหล็กฐานมายืนยนํสู้'คดีเมอมีเ'รองขน,จริง 

เล่าครับ เมอเราเสก็ทช์แผนที่การนำเรือเขำท่าต่าง ๆ ที่เรายำไม่คุ้นเคยตามหลํกวิชาการ 

เดินเรือนำร่องไว้เรียบรัอยเช่นน เรามีความสบายใจมากกว่าเดินเรือตามเขาสุ่ม ๆ ไปครับ 

อนึ่งเมือเรือเข8าไปจอด1ในแม่นั้าตาบ่แลำความยาวขอ'งเรือ,ทยา'แชลนั้น;ยาวก'ว่'าควา'มก'วางของ 

แม่นั้าตาบ เวลากล0บลำต่องใช้วิธีเอาเชือกหำเชือกทำยขนไปผูกกบต่นไม้บนผิง ดึงหัว 

เรือให้หันไปสู่ปากแม่นั้า ร.ล. ทยานชลจะตำงแล่นนำเรือหมู่ออกไปสู่ทะเล การเสก็ทข็ 

แผนที่เสไ4ทางเดินเรือไว้เรียบรำยนั้หก็นำมาว้ชืประโยชน^กคนั้3หนึงโดยไม่ตำงอาศยิ 

นำร่องเรือประมงอีก ในระหว่างที่เรือที่งสองจอคทอดสมออยู่ตรงหนำศาลากลางนั้นในวัน 

ร่งขนเราก็เบ่ดโอกาส'ให้'รา,ษฎ,รชาวสุราษฎร์ธานีมาชมเรือรบ และมีการสาธิตการยิงตอร์บโค 

ง? 



นํวผืกหำ)ออกจากท่อลงไปในนา เมือสุคแรงกิาลงดินขบออกจากบอลูกคลว1^คกลอยพองขน 

มา แลำเราก็ใปเก็บเอาลูกตอร์บ้โคมาขนไว้บนเรือ ทางคานการยิงบบใบชาวบานชม 

ร.ท. ถวิล ก็ไต้ล่งการยิงบนลูกสสุตซึงมีแต่เสียงและควบใบ้ชาวเมองคลยางชอบอกชอบ^จ 

พอถึงเวลา ๑๒.๐๐ เราก็ประกาศหมดเวลาชมเรือ เวลา ๑๖■๐๐ ทมฟุตบอลของทบาวเวอ 

แข่งขนกับทีมขำราชการจ,งบวคสุราษฎรธานี ผลการแข่งขนเสมอกน ตอนคามการเลยง 

อาหารโดยทางจํงบวดเบ้นเจำภาพ รุ่งขนเบ้นวนที ๔ ทเรอเขามาจอคอยูใบแบบาตาบ เวลา 

สายเรือรบท์งสองล่าก็แล่นออกจากแม่นำตาบ้ไปสู่ทะเลเตบบาง1’ชา'1าวิงเทพ ฯ 

ในสมยทีพวกเรามืยศเพียงเรอโท เรอเอก นน เราประจำอยูในเวอวบแตละล 1 

เมือปฏิปตหนำทีราชการประจำวนเสรํจแลวต่างกํจะลงเวอ1’ววบยาบมารบ^'ย่^งบร 'ชบาวก“ 

สภา ไม่ไต้ขนไปคหนํงสีอหาความร้เพีมเดิมอะไรบวอกควบ หากแตวาเลยวเขาบองบล1’ลยต 

ซึงอยู่ใต้ถุนราชนาวิกสภาเข่าไปตสบ๊กเกอวกบควบ สำสุราฝรืงกบแกลบบาตตบวควไวแลว 

ก็เล่น ร.อ. ถวิล รายนานนท์ มืผมือในการแทงสนุกเกอรดีมาก เพอนเลนแลวไมคอย 

เสียทีกัน พวกเราจึงรวมบำกันแทงอย่างจะใบ้คุณถวิลเสีย1งิบแต่ถ็ใบ่ลำ1^จ ยิงเพอนทราบ 

ว่าเขาจะใหเพอนเสยทกันเพอนย'3แสตงผบอและ'!Iอยางสุคผบอ กวาจะใหเขาเสยทกนไคสก 

เกมหนึง พวกเรากเสยทกนคนละ ๒- ๓ ควง พอถงเวลาประมาณสามทุบเราเลกเลน 

บลเลยคข่าม ฟากขน รถไป ขจน เหลา อยู ท ส แยกราชวงศ เพอ กบ อาบาวจบ และตบลุวา ถบคล 

วนไหนถามนายทบาวว่บอาวโสววบไปควยเวากใครบปวะทานพ่ว ถาวนไหนไมมนายทหาว 

ร่นอาวโสไปคำยเวาก็แชวกัน กนเสรํจแลวใครจะกลบบานบวออะชวนกนโป โหนอกกแลว 

แต่อธยาศย 

ในช่วงระยะเวลาที่คุณถวิล รายนานนท์ ออกไปศึกษาวิชาการเรือดำนำที 

ปร0'เทศถ-เบ้บ เมอ พ.ศ. ๒๔๘๐ ถง พ ศ* ๒๔๘๑ ความสมพนธระ กวางเพอนกถุมของ 

เราก็ห่างกนไปชำระยะบบึ่ง เมือเขาสำเร้จการเรืยบและกลบบาพวอบกบเรืศตำบึ่าถึง1บืตต่โบย 

เ1ลำ กลมของเราก็เรบพบปะกนอยางเคยอก ตอมาในสมยเกคสงคราบอนโคจน แล!Vสง- 

ครามมหาเอเข็ยบวบณ หม่เพอนเราตางคนตางกปป็บตบบาบชคงค^คยูว้'บ^ยง'บชง^คละต^ 

ประจำอยู่ 

๓อ 



เมือคราว,ทีญีบุนบุกประเทศมาเณซ้ยและเข"าตียึดเมืองสิงคโปร์'ใดัน"นึ่ คุณถวิลกบ 

ผมมืยศเบน,นาวาตรีแล้วทั้งสองคน ราว ๆ ปลาย เติอนเมษายน กบต็นเดึอนพฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๔๘๕ กองทัพเรือได้ออกค่าสำทับเฉพาะพิเศษให้ นาวาตรี นย นพคุณ กบ 

นาวาตรี ถวิล รายนานนท6, ไปราชการในหนำที่นายทหารติดต่อประจำเรือสำรวจของ 

จกรพรรสินาวีญีบ่นทีมาสำรวจน่านนาในอ่าวพังงาและภูเก็ต ก่อนจะเดินทางไปปฏิบตงาน 

เฟินาธิการทหารเรือได้เชิญตำเราทังสองไปพบ และได้มอบหมายภาระกิจของแต่ละคนทีจะไป 

ทำงานให้ทราบ ทันออกเดินทางเราขนรถไฟที่สถานีหำลำโพงเวลาบ่ายสองโมง จุดหมาย 

ปลายทางคอสถานีรถไฟทันตำ เย็นทันร่งขนเวลาประมาณสี่โมงเย็นเราถึงสถานีปลายทาง 

เวลาสองทุ่มเราโดยสารเรือเมล์เดินระหว่าง ทันตำ - กระบี่ - พำงา - ภูเก็ต พอเชาวนร่ง 

ขนเราก็ถึงจำหทัดภเก็ต ไปรายงานตำต่อขำหลวงประจำจำหทัด และพักอย่ทีสโมสรขาราช- 

การจำหทัดภเก็ตประมาณ ๒-๓ ทัน เมลติดต่อทับผายฌีบ่นได้แลำเราจงไปพักอยู่ทับกอง 

สำรวจแผนที่ทะเลของญีบี่น ซึงทังค่ายปฎิบ็ตงานอยู่บนเกาะมะพราวอยู่ห้างผงคานตะวนออก 

ของเกาะภเก็ตประมาณไมล์เศษ ผายญีบุนทัดให้เราสองคนอยู่ในกระโจมพักขนาดเลกโดย 

เฉพาะ ในตอนเย็นของทันแรกที่เราไปอยู่ที่ค่ายกองสำรวจแผนทีทะเล แม่กองสำรวจแผนที 

ทะเลมึยศเบนนาวาโท รปร่างอำนเตยชออะไรก็ลืมไปแลำจดให้มีการเลียงอาหารค็า เรา 

ทังสองนำร่วมโต๊ะทับแม่กองสำรวจ ทับเทัาหนำที่พลเรือนอาวุโสผู้หนึ่งเบี่นช่างเขียนแผนที่ 

ทะเล ชออะไรก็จำไม่ได้ นำดมเบียร์ทับสาเก แกลไ]ดำยปลากระปองและเซ็มเบะขนมบ่ง 

กรอบเค็ม พออมหนำสำราญดีแทัวก็ร่องเพลงถึงทับมาร์ช แหกปากร2องกันหลายจบไม่ได้ 

พันสำเกตว่าเจำหนำที่'พลเรือนญี่บุน'คนนึ่นออกจากโต๊:ะอาหารไ'ปIเ'มี'อใค เห็นเอาตอนแกกทับ 

เขำมาพร็อมทับดาบซามไรของแก และมานำลงใกล้ ๆ ทับ นาวาตรี ถวิล รายนานนที 

พอนำเร้ยบร่เอยแลำที่แกก็รำพึง'รำพ0นีเ'บีนภาบา'ญี่บุ'นว่า แกมีความโกรธแทันอังกฤษเบน 

อย่างมาก แทัวมาลงทำยว่าไทยน่าจะเบนพันธมิตรเลียทังแต่ต่น รำพึงรำพันไปร่องไห้ไป 

แสํวพี่แกก็ชิกคาบ1ซาม'ไรออกมาจคอคุณถวิล ทำทำจะเชอค แม่กองสำรวจได้พูดอธิบายให้ 

แกเขำใจและหำมปรามไร้ ขณะที่คาบซามูไรจ่อคอคุณถวิลอยู่นั้นผมตกใจพูดไม่ออก แต่มอง 

ดต็หนำ'ของคุณถวิล เห็นยม ๆ แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมา เมออีตาขเมาพลเรือนญี่บ่นคน 

๓๑ 



นั้นถอนคาบออกจากคอคุณถวิลตามคำสํงของแม่กองสำรวจ ตะแกกลาไปนอนเดน!’ขากระ" 

โจมพำของแกไป แม่กองสำรวจได้กล่าวคำขอโทษต่อคุณถวิล และในทสดเรองกจบลงศรยด 

ไม่มีใครถือสาหาความ การที่คุณถวิลถูกดาบชามูไรพาดคอนน เพราะว่าคุณถวลรูกาษาซีใ!14 

และไปเรืยนเรือดำนามาจึงทำให้แกคิดว่าไม่น่าเลยทีคนไทยจะไปนยมองก^บ สวนผมนนทูศ 

ภาษาญึ่บุนตะกอกตะแกก แกจึงไม่เอาดาบมาจ่อคอ เราพกสูงานอยู่ทีค่ายเกาะมะทรารศอไพ่ 

อก ๒- ๓ วิน เวลาตอนเย็นทีโต๊ะอาหารของเราชาดเจาหนาทพลเรอนคนนนไปคนหนง 

ที,นำเรืองนมาเล่าก็เพอแสดง'ให้เหน'ว่า1คุณถวลมอารมณ!’ยนแถะจด ^จกถานาญมาก วนตอมา 

เราได้รับอนญาตให้ไปคงานสำรวจแผนทีทางทะเลบนเรอสารรจ คาทุรถ ซงเบนเรอสลุป 

คล้ายเรือเจ่าพระยาของเรา แต่ขนาดใหญ่กว่าคะเนเอาว่ามีระร'!งขบนั้าประมาณ ๑’๕๐๐ ตที4 

เศษ บนเรือเห็นมีอาวธบนสามน้วทางหรเรือ ๑ กระบอก ท็ายเรือ © กระบอก ผายญทุน 

ให้เราคเฉพาะการสำรวจหยงน่าเทานน'ไม'ไดทาเรา'ใปขมเรอเถย น•ด* ถรถไดเสกทข,1กาท 

เรือคาทุริกไว้ประกอบกำรายงานที่เราเ'สน'อต่อกรมเสนา'ริ'การใ'นเวถาต่'อมาเมีอเรากลบมา 

ถึงกรุงเทพ ฯ เราคูงานสำรวจบนเรือเพียงวนเดียวก็กลบขนไปพักออู่ที่ค่ายบน1กาะพร้าร 

อกสองสามรัน ระหว่างที่อยู่กันผายญี่บุนนั้นสงเกดเห็นว่าผายญี่บุนไม่พัองการความ^วยเห^อ 

อะไรจากเราเลย ไม่ว่าจะเบนเรืองเสบียงหรือนั้าจืดนรึออะไร ๆ ตั้ง!นั้น วนก่อนที่เราจะถึง 

กำหนดกลบ ทางบานเมืองภูเก็ตได้เชิญนายทนารชนร้ญญาบตรญี่ทุนประมาณ ๑๐ ดนขนมา 

เลียงอาหารทีสมาคมพ่อคาในเวลาเยิน เพอเบนการเขอมสมทนรพัศรระ'กรงงขงร4ะ1อ41โไกศ 

กับทหารเรือญี่บุน 

เมอ พ.ศ. ๒๔๙๙ พลเรือรัตวา ถวิล รายนานนที ได้รบแต่งตั้งให้ไปเบีนทูต 

ทหารเรือประเทศญี่ทุนสิบต่อจากผม เราได้พบกันที่กรุงใดเกียวในเดีอนกันยายน ผมไต้ 

มอบส่งหน์าที่ทดและการเงินทรอมกับพา พลเรอจดวา ถวล รายนานนท ไปพบปะกบ 

ล้าราชการ ทหารบกทหาร เรอของ กองกาลงบอง กนประเทศญทุนจน พั มเวลาพอทจะไปเทยว 

หาความสำราณเพือ'ให้1เทอน1ใต้รำลงความหลงมากนก ผมออกเดนทางกลบประเทศเทยเมอ 

ปลายเดือนกนยายน 

เมอคุณถวิลหมดหนทีที่ทูตทนาร44ลัรก็กลพั4มีองไทย เขาปฏิม่ตราชการในผาย 

เสนาริการดลอดมา ส่วนผมนั้นปฏิบ่ตราขการไ'14ม่ายกองเรือยจทธการ มีศวามดีความชอบ 

๓ (ชิ) 



ควยวันทงสองคนจนได้เลอนยศขนถึงขนพลเรือเอก สำหรบพลเรอเอก ถวิล รายนานนท 

นนควงดี วาสนาสูงส่งจนได้เบนผ้บํญชาการทหารเรีอ และรฐมนตรีช่วยว่าการกระพรร'3 

กลาโหม 

เมือวันที ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ผมออกจากราชการเนืองจากเกษียณอายุ พลเรือ 

เอก ถวิล รายนานนที ยงคงรับราชการอย'ต่อไป ตอนนผมไม่ได้ติดต่อวับเพือนฝูงบ่อยนก 

เพราะผมออกไปท่ามาหากินเบนชาวสวนอยู่ต่ๅบลปๅกรัน อำเภอกระบุรี วังหวัดระนอง 

วนที ๑๔ ธนวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ผมกวับจากสวนปากรันมากรุงเทพ ฯ ได้ประ- 

มาณ ๑ รัน ผมได้รับโทรวัพท์จากลูกชายของพลเร้อเอก ถวิล รายนานนที คนหนึงผม 

จำไม่ได้ว่าเบนใคร เมือเวลาประมาณโมงเช่าเศษ ๆ บอกว่าคุณพ่อบ่วยหน์กิอยู่ทีโรงพยาบาล 

พระบนเกลำ ผมตกใจเพราะไม่เคยได้รับข่าวการบ่วยเจ็บของท่านมาก่อนเลย อาบนำ 

แต่งตัว กินอาหารเช่าแลำ เวลาสองโมงครึ่งก็นังรถไปวังโรงพยาบาล ถึงโรงพยาบาลแลว 

ขอเขำไปคอาการของท่าน หมอประจำหำ)ง ไอ.ซี.ยู. แจำว่าอาการของท่านนืนหมดหวงแลว 

ผมจึงเดินไปคที่เตียงเห็นมีสายอะไรมิอะไรต่อตามจมูกตามแขนให้ยุ่งไปหมด ยืนมองดูอาการ 

กระตุกของท่านเบนช่วง ๆ ไป นืาตาไหลสงสารเพื่อนอย่างสุดซง เผาดูอาการของท่านอยู่ 

ประมาณ ๒๐ นาที จึงได้ลากลบออกไปนอกหำ)ง และบอกนายแพทย์ประจำหำ)ง ไอ.ซี.ยู. 

ให้ช่วยบอกบุตรและภรรยาของท่านตัวยว่าผมมาเยี่ยมท่านแล็วิ และไม่อาจมาคูท่านทนทุกข์ 

ทรมานอยู่เช่นนืได้อีกแลว 

รันที่ ๒๗ ธ0น'วาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับทราบว่า พลเรีอเอก ถวิล รายนานนที 

ได้ถึงแก่กรรม และจะมืการพระราชทานนาอาบศพในเวลา ๑๗๐๐ วันน็ เวลาประมาณ 

๑๖.๐๐ ผมจึงไปที่วัดธาตุทองเขำเยี่ยมคำนับศพ และขออโหสิกรรมต่อวัน ขอให้เพือนจงไป 

เบนสุข เบนสุข เกิด อย่าได้มืเวรมีกรรมต่อวันอกเลย. 

ย่วั ^©. ที) 

(พลเรอเอท นํย นพคุณ) 

๓๓ 



คำไว้อาลโ) 

พล ร.อ. ถวิล รายนานนท์ ใต้จากพวกเราทุกคนไปแลวอยางไมมวนกลบมาอก 

ผมได้มีโอกาสเบนคนั้งสุดทำย ที่’ใต้พบและเยยมเยึยนท่านทีโรงพยาบาลสมเดจพระ ปนเกลา 

ก่อนทีท่านจะถึงแก่กรรม ๒-๓ วิน แต่ในกันนน ท่านก่พูคไม่1ใต้เสยแลว เมอกลบมาแลว 

ผมรู้สึกสลคใจว่า ท่านคงจะจากพวกเราไปอย่างแน่แท่ 

การปฎิบตงานอย่าง'ใกล้1ชิดกิ'บท่าน'Vนระทว่างที!ผมร1บราชการใ,นกองทพเรอ ใน 

ตำแหน่ง รองเจากรมอ่ทหารเรึอ และเจากรมลู่ทหารเรอ ส่วน พล ร•ล* ถวล รายนานนบ 

ในตำแหน่งเสนาริการทหารเรือ และตำแทน่งผู้กัญชาการททาร1’รล ตามลาดบ ทาใหผมม 

โอกาสได้เรียนร้ถึงความรู้ ความสามารถ การปฎบตราชการ อุปนสยใจคอ ความโอบออม 

อารีต่อเพีอนฝงและผู้ใต้บงตับบญชาทุก ๆ คน 

ในหน่าทีและความรบผิคชอบ ทล ร■อ* ลวล รายนานนท จะทางานทุกอยาง 

โคยความตงใจจริง คือความถูกต่อง และความชีอสตยสุจริต ในการเสนอความคิคเหน 

ขนไป ท่านจะอ่านรายงานโคยละเอยค และเรียกสอบถามให้เช้าไอ นอกจากนั้น ท่านจะ 

ชีแจงรายละเอยคทต่วท่า1นมป'3ะฟิพกบรถาเมาในอคตใน0*ากอนนาไปป!)บต และแกไI) เ งา 

ในลำษ ณะของททารเรือที่ผู้ใทญ่ท่าตัวเมนดฐให้แล่^ลืน 

พล ร.อ. ถวิล รายนานนท์ มีเพื่อนฝูงเบนจำนวนมากและเบนทีรกใคร่ของ 

เพื่อนฝงทุกคน เพราะอุปนิสยใจคอและบุคคลิกลกบถเะของตัวท่าน ทีท่าตัวเบนกันเองกับ 

ทกคนอย่างเสมอตนเสมอปลายมาใดยดลลด 

ในจิานะของผ้ใต้บังคับกัญ'ชาค'นท'นึ่ง1ของ พล ร•อ* ถวิล รายนานนท์ ผมมี 0เ9 1) ^ 

ความราI!*ละเ!อาวพตองงงน^นนอก"^ะ^ก เพราะทานไง/!ความ'วกและI.อนตแนมอนญาต และ 

ผ้ใต้บังคับบัฌฺช'าอน ๆ ที่มือายุน้อยลงไปอีก เสมือนลูกทลานของท่าน และตัวท่านเองเมือ 

นอกเวลา,ราชกา,รแ'คัว ทุกคนมีโอกาสสไ)ผัสแ'ละ,พู1ด1คุยได้ อย่างคำที พล ร•อ. สงด ชลออยู่ 

ได้กล่าวว่า เบนผู้บังคับบัญชาที่แตะตบและสจผัสท 

0า๔ 



พล ร.อ. ถวล รายนานนท เบนนกกีฬาตลอดดมา และในวยสูงอายุได้เลน 

กอลฟ่กับเทือนฝูง และผู้ใต้กังกับกัญชาเบนประจำที่สนามกอล์ฟราชนาว บางนา แม้ว่า 

พนจากราชการแลวกัวท่านก็ยำบาเล่นและม้เทือนฝงเล่นคำยอย1ตลอดมา ระหว่างการเล่น 

ตัวท่านชอบสนุกสนานและเฮฮา เมอเสร็จการเล่นแลำกักจะมีการร่วมรบประทานอาหาร 

กลางวนควยกัน ซึงเบนเวลาที่มีความสุข สนุกสนาน และเบิกบานใจสำหรบทุก ๆ คน 

รวมที่งตัวท่านเองดำย 

พล ร.อ. ถวิล รายนานนท่ เมึ่อพนเกษียณราชการไปแลำ ได้รับพระบรมราช- 

โองการโปรดเกลำ ฯ ในตำแหน่งรัฐมนตร็ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมหลายคร1ง ท่านได้ให้ 

ความสนใจในงานของกองทัพเร่อเบินอย่างดี และใช้เวลาติดตามผลงานต่างๆ ต่อไปอีก ถึง 

แม้จะได้พำเต่าแหน่งรัฐมนตรีไปแลำก็ตาม ผมไค้สำเกตเห็นว่า ท่านมีความสุข1ใจเบินอย่างย็ง 

ที่ใติมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมสถานที่ต่าง ๆ ในฐานทัพเร่อสตหีบ หร่อกิจการอู่ทหารเร่อที 

บอมพระจล ฯ จิตใจท่านยำรักกับงานของกองทัพเร่อ และติดตามความกัาวหนำอยู่ตลอดไป 

ในระยะหลำ ๆ เมอท่านไม่สามารถจะเดินเล่นกอล์ฟได้อย่างเคย เพราะเข่าของ 

ท่านไม่ค และสุขภาพของท่านล่วงโรยลงไป จากทีเคยเล่นได้ครบ ๑๘ หลุม กิเหลอ ๙ หลุม 

และต่อมาก็เหลอ ๓-๔ หลุม แลวท่านกิเลิกเล่นไป ผมกมีโอกาสพบกบท่านนอยลง แต่ 

อย่างไรก็ตาม ผมก็หาโอกาสนัดเทือนฝูงทีสนิทสนมกบท่าน พบกบท่านในโอกาสเดอนเกิด 

ของท่าน และร่วมรับประทานอาหาร พวกเราในฐานะผู้ใต้กังกับกัญชาและเพลนฝูง รู้สึก 

มีความสุขใจ เมอท่านเองเขำมาอยู่ในหม่พวกเราและสนุกสนาน เพราะทุกคนไม่ไผผน 

ที่จะได้อะไรจากท่านอีกแลำ นอกจากให้ความรัก เคารพนับถือ เสมือนญาติที่สนิทของเรา 

แด่ต่อจากนไปคงจะเบนแต่ความหกัง และอยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคน ผมจึงขอ 

อธิษฐานให้ควงวิญญาณของ พล ร.อ. ถวิล รายนานนที ไค้ไปสู่สุขคติในสมปรายภพ. 
019 

พลร.0. I ?รั^^ 

(เที่ยม มกรานนท็๋) 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

๑๖ ก.พ. ๒๗ 

๓๕ 



คำไว้อาลไ) 

คณคร พลเรือเอก ถวิล รายนานนท อดีตผู้บญชาการทหารเรอ อดตรฐมนตร 

ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และอคตรัฐมนตรประจำสำนักนายกร!บนดร เบนนายทหาร 

เรือที่มีความร้ความสามารถดีเด่น และเบ่นนักกีฬาทีมืชือเสียงท่านหนึงขอ'3กองทพเรอ ทาน 

ได้เบนนักเรียนนายเรือชั้นสงในสมัยที พลเรือเอก สินธุ กมลนาวน (เมอครังมยอบรรดา- 

ศกดีเบน นาวาโท หลวงสินธุสงคราม1ช้ย) เสนา‘ธการทหารเรอ เริมวางระบบการผกทางใช 

การของนักเรียนนายเรือขนมาใหม่ และได้เขาควบคุมการผกตลอดจนเบนอรูผกบ,'1'3วช 1 

ด้วยตนเอง ความร้ ความสามารถของคุณครู พลเรือเอก ถวิลฯ จงเบนทประจกบแกเสนา 

ธิการทหารเรือแต่นั้นมา เช่อว่าคุณสมนัตน้เองทำให้ท่านได้รับเกือกให้ใปอึกษาริชาเรื0ด0าน0า 

ในประเทศณบน ในระหวาง พ.ศ. ๒๔๘อ “๒๔๘๑ และตอมาไดรบเลอกใหไปอกษาและ 

ดูงานในอังกฤษ และประเทศต่างๆในยุโรปเบนรุ่นแรก ใน พ.ศ.๒๔๙© เมือสงครามโลก 

ครั้งที่สองยุติลงแล8วิ ทังนีผมเชือว่าเบนเทราะ พลเรอเอก สนธุ กมลนาวน เหนวาทาน 

เบนผ้หนึ่งที่มีคุณสมปดสูงพอที่จะรับตำแหน่งสำต่ญ ๆ ชั้นสูงในกองทัพเรือใด้ และก็ปรากฏ 

ว่าท่านได้ดำรงตำแหน่งทีสำคญเบ่นสำดบบา จนไครบตำแหน่งสูงสุดชองกองทพเรอ ออ 

ผ้ทัฌชาการทหารเรอ ในวนท ® ตุลาคม พ•อ. ๒๕®๔ 

ผมเรืมร้อักท่านเบ่นครั้งแรกในเดือน พฤษภาคม พ•อ- ๒๔๘๔ เมือผมเปน 

นักเรียนนายเรือ ชั้น ๑ และท่านเบ่นกรรมการสอบวิชาพลศึกษา ในสมัยนั้นนายทหาร 

ที่มืความสามารถหรือมืชี่อเสียงในพางกีฬา จะได้รับแต่งต่งเบ่นกรรมการสอบวิชาพลศึกษา 

ของนักเรยนนายเรอ ผมจาไดวาคณคร พลเรอเอก ถวล รายนานนท เบนกรรมการสอบ 

วิชานเกีอบทุกบ่ เรันแต่,ในบ่ที่มืสถานการณ์สงคราบ และไม่มืการสอบเท่านั้น 

คณคร พลเรือเอก ถวิล รายนานนที ปฏิปตราชการด้วยความละเอียดรอบคอบ 

ตลอดเวลา กอนทจะตดสนใจในเรองใด ทานจะเชถเผูทเกยวของมาสอบถามจนไดขอมล 

ครบด้วนและปราศจากขอส'งสํย ในสมัยที่,ท่านดำรงตำแหน่งผ้บญชาการท'หารเรือนั้น ผมมื 

๓ษ 



หนาทีเบนผู้บญชาการโรงเรยนนๅยเรืฏ ท่านได้อนุม๎ตงบประมาณให้สรัางสระว่ายนำให้แก่ 

โรงเรยนนายเรือ พรัอมควยอุปกรณ์เบํนรๅคๅเกีฐบ ๔ ลานบาท ท่านได้สละเวลามาตรวจ 

การก่อสรางบ่อย ๆ จนกระทํงสระว่ายนานได้สร้างเสร็จ และท่านเบนผู้ทำพิธีเบด ท่านได้ 

กำช้บ่ผมให้ใช้สระว่ายนำนีให้คุ้มค่าและให้เบ่นประโยชน์อย่างแท้จริง ซึงผมได้รบปากกบ 

ท่านและ'ได้ปฎิบึตตาม ตลอดมาจนสามารถกราบเรียนท่านด้วยความภาคภมิ1ใจ1ในเวลาต่อมา1ได้ 

ว่าผมได้ปฏิบตตามทีรับปากกับท่านแล็ว เพราะตั้งแต่มีสระว่ายนาที่โรงเรียนนายเรือแนัว ไม่ 

ปรากฏว่ามีนักเรียนนายเรือคนไค ‘‘ว่ายนาไม่แข็ง” อกเลย และยิงทำ,ให้โรงเรียนนายเรือ 

สามารถครองตำแหน่งชนะเลิศในกีฬาทางน์าได้เกํอบทุกบี,อีกด้วย 

นอกจากจะได้ดำรงตำแหน่งผู้นัญชาการทหารเรือแลว เมีอท่านออกประจำการ 

แลวท่านกังได้ ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีประจำ 

นอกจากจ 

สำนักนายกรัฐมนตรีอีกด้วย ทำน์เบนผลกันเกิดจากคุณสมปตของท่านและกังเบนเกียรติ- 

ประว่ตแก่กองกัพเรืออีกด้วย 

ชีวิตและร่างกายของคุณครู พลเรือเอก ถวิล รายนานนทํ ตองเสือมสูญ'ไปแล้ว 

ตามธรรมดาโลก แต่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของท่าน จะกังคงอยู่ในความทรงจำของทหารเรือ 

ต่อไปชำกาลนาน 

ขออำนาจกุศลบุญราศีที่ได้บำเพ็ญ จงเบนพลวบจรัยสนองให้คุณครู พลเร้อเอก 

ถวิล รายนานนที อดีตผู้กัญชาการทหารเรือ ประสบแต่ความสุขตามควรแก่คติวินัยใน 

นัมปรายภพชำนิรันดร 

(ประพ่ฒน้ จนทวิรัช) 

ผูบญชาการทหารเรอ 

๓๗ 



อาลย 

คุณครถวิล รายนานนท์ 

ผมได้ข่าวคณครครํ้งสุดท้ายว่า คุณครูเขาโรงพยาบาลและ!ตอมา''จุณครูก'ใ1ดถง 

แก่กรรมเสียแล’ว ผมร้สึกว่าชีวิตของผมได้ขาดอะไรไปอย่างหนง สีงนันกคอ คุณครูถวล 

ผ้เบีนปชนียบุคคลทื่ผมเคารพและ,นิยม'ใน,ตัวท่าน ตังแต่สมยทีท่านยงรบราขการอยู และ 

เมํ่อท่านได้เกษียณอายุราชการไปแลวก็ตาม ท่านและผมยิงคงไปมาหาสู่ติดต่อท้นอยู่เสมอ 

ธนิจจา ! ต่อนึใปผม’โม่ม โอกาส'ได้พบกบท่านอก นอกเสยจากคุณความดงาทานไดสรางไร 

เพอเบึนอนุสรณ์แก่ทหารนาวิกโยธินทุกคน ซงจะยงคงจารกอยูในความทรงราของทหาร 

นาวิกโยธินตลอดไป 

ในสมํยที่คุณครดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือนั้น คุณครูเด้ให้ครามเมตตา 

กรุณาแก่ทหารนาวิกโยธิน ตัวยการสนับสนุนกิจการ1ต่าง ๆ ของทหารนาวกโยธินทุกริกทาง 

โดยเฉพาะอย่างยึงการปรบปรูงอัตรากำลังพลของกรมน'1รืตัยอัน จนมิความเบ็นบึกแผ่น 

เช่นที่เบนอยู่ในบจจุบนน คุณครูเบึนตัวจ้ก่รกลที่สำท้ญอย่างอึง ที่มิส่วนสนับสนุนผลักตัน 

ทกขนทุกตอนตามลำตับ จนได้รบอนุมตจากสกากลาโหม ซงผมโดมโอกาสใกลชดกบคุณครู 

ในฐานะหำหนัาคณะท่างานพิจารกเาอัตราในขณะนั้น ความยุ่งยากและอุปสรรคทั้งปจงของ 

คณะทำงาน คุณครูก็ได้ช่วยบดเบาและแนะนำทุกขนตอน อีกทั้งได้ช่วยเบึนกำลังใจ ให้ 

ความสนใจอย่างใกล้ชิด จนทำให้ความเจริญตัวหน้าของทหารน',วิอโยอันเนีน'ใบ่ตังที่นํรากป็ 

อย่ในบจจุบนนี 

โนฃฌ,ะที1คณ(กิรไดประฟิบควาบสาเวจ^น^วต Iบอ1ดรบพปะบรม'ป้าชโอ-3กาป 

โปรดเกลา ก ให้ดำรงดำแทน่ง^บ^ชาการทหารเรอน่น่ คุณครูกไดใทควาบสนใจตอทหาร 

ไ!าวกโยรนบาก^ง^บ’ ดวยกาวตรวจเยกบบใแวยและตดตาบกาว'ดํฏิบต าา รการทงในทตงปกต 
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และในการผกภาคสนาม สิงใดทีคุณครูไค้พิจารณาถ่องแท้แล่วิว่าทหารนาวิกโยธินจำเบน 

ตองมคุณครูกไค้1ไห้ความสนบสนนจดหามา61ห้ทุกวิถีทาง อาจกล่าวไค้ว่าทีกรมนาวิกโยธินได้ 

พัฒนาขนมา'จนมืทีตงของหน่วยทางภาค1โต้ คือ “ค่ายจฬาภรณ์” น คุณครูเบนผู้หนึ่งที่ 

มสวนรเริมและผลิกค้นจ'แเบ1นรูปร่างขึนม'ๅถ่อน ทหารนาวิกโยธินทุกคนยิงคงระลึกถึงและ 

ซาบซงในพระคุณของท่า'แอย่เสมอ 

แมนเมือคุณครูไค้เกษียณอายุราชการไปแล่วก็ตาม คุณครูก็ยิงอุตส่าห์ไปเยี่ยม- 

เยียนทหารนาวิกโยธินทีปฏิปตราชการชายแคน จนทบุรี-ตราต เบนประจำทุกบี1ควยความ 

ห่วงใย เวนเมือบทีแลวคุณครูไม่ไค้ไปเยียมพวกเราเหมือนเช่นเคย ผมไค้ทราบข่าวว่า 

สุขภาพของคุณครูเรีมไม่ค่อยดี เขา ๆ ออก ๆ โรงพยาบาลอยู่เบนประจำ ผมไม่ไค้คาคคิด 

เลยว่าน0นคอสญญาณทีบ่งว่าคุณครูและผมจะไม่ไค้พบพันอีกช่วช็วิต 

คุณครูทีเคารพอย่างสูงไค้จากพวกเราไปแล่วดำยอาการสงบ การเกิค ความเจ็บ 

ความตาย เบ่นธรรมชาติของสตว์โลก เมือคุณครูไค้มาถึงวาระสดทำยแห่งธรรมชาตินึ่ ก็ยิง 

ความโศกสลคให้พับทุก ๆ คน ผมขอทั้งจิตอุทิศส่วนกุศลในความดีงามทั้งปวงที่ผมไค้กระทำ 

มาแล่ว ขอให้คุณครูทีเคารพของผมไค้รับทราบการอุทิศนึ่ และขอให้คณครไค้เสวยผลบุญ 

ทั้งหลายโดยอนุโมทนามย เบนพลงบจจยพาคุณครูไปสู่สุขคติในส่มปรายภพูเทอญ 

(ยธยา เชิดบุญเมอง) 

ผู้ช่วยผู้บ่ญชาการทหารเรือ 
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อใ4,สรณ์ คำนึงถึง 

พลเรือเอก ถวิล รายนานนท นรถ และ นบสอ 
ป็าก 

พลเรือตรี ดาา เพชรช้าต 

ในวันงานพระราชทานเพลิงสพ เรือเอ'ก ลิมา หงสกุล อดีดอธิบดีกรมเจาลิาท 

เมรหลวงวัดเทพสรนทร เมอวนพฤหสบดท ®๙ สง'หาคม พ■ค- '•ปี"'-เ-๖ ปา,/'!เจาไดเหน 

พล,เรือเอก ถวํล รายนานนท์ ซ์งเพีงหายบวยจากโรงพยาบาลสมเด็จพระมีน๓ล้า1ที่อไม่ที่ล้น 

มานํ้เองก็ดีใจ ที่แข็งแรงสามารถมางานนนได้ แต่เสียดายที่ไม่มีเวลาพูดจาอักทากอันได้ 

มากนัก เพราะติดภาระช่วยเวัาภาพรบแขกและงานอน ๆ คิดว่าพอเสร็จธุระแล้วจะไปนังคุก 

ถามสารทุกข์สุขดิบอีกพักหนึ่ง เพราะระยะนึ่ไม่ใคร่จะได้พบปะกัน แต่ก็ไม่ได้™ ดวย 

พลเรือเอก ถวิล รายนานนท ได้รบกลบไปเสยกอน รูสกเสยใจอยู 

ต่อมาก่อน พลเรือเอก ถวิล รายนานนพ จะถงแกกรรมไมกวน ขาพเจาไดขาว 

ว่า พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ บิวยหนัก ต้องเขาโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเพพอิก 

ได้สอบถามไปพังโรงพยาบาล ก็ไม่ปรากฏว่าได้ไปบวกอยู่ที่ โรงพยาบาลต้งกล่าว คิดว่าจะ 

สอบถามไปทางโรงพยาบาลสมเด็จพระมีน๓ล้าดีคแลิงหนึ่ง ก็บังเอิญจรง ๆ เกิดติดรุระเลิย 

จึงพังมิได้สอบถามไป ก็พอดีในตอนสายของวนอังคารที่ ๒๗ ล้น'3าคม ๒๕๒๖ ธิ'ดาของ 

พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ ได้โทรศัพท์บอกข้าพเจามาว่า บิดาของเธอได้ถึงแก่กรรม 

เสยแต้วตงแต่ตอนเข้าวันนน และแข้งต่อไปอีกว่ากำหนดจะอาบนํ้าที่อัตราคุทอง เวลา 

0๗ ๐0 น. ขอให้ข้าพเจ้าช่วยบอกคุณหญิง กลกา นงล'กุ'ล ภรรยาของเรือเอกสีมา หงสกุล 

และบรรดาญาติ'คนคืน ๆ ทีคุ้นเคยอยู่กับบคาของเธอดวย 

ข้าพเจ้าได้ทราบข่าวรำยนึ่แล้วบังเกิดความ1คล้า1'ลึกใจลิาน0ลิางลิง และก่อไห้เกิด 

ความสะเทือนใจเบนอย่างมาก เพราะคนที่ชอบพอล้กไคร่นับถึคอันมา1าด้0งมาพลัดพรากจาก 

ต้นไปอีกคนหนึ่งโนระกะไม่ลิางอันนัา แลวทำให้นึกถงดัวขนมาเหมอน ๆ กับทเคยปรารภ 
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กบญาต ๆ และเพ็อน ๆ อยู่เนือง ๆ ว่า เรานึ่ก็เหมือนกำไม้ ใกล้ผงยืนเคียงอยู่กบตนอืน ๆ 

ตนหนงมอนลมครนลงนำไป ก็ย่อมทำให้เกิดความสนสะเทือนให้กบตนขางเคยงฉนใด 

ขาพเจากรูสกฉํนน์น เพราะระยะนีอายก็มากแลำ 

อันความเกิดแก่เจ็บตายของสำว์โลกที่งหลายย่อมถือว่าเบนของธรรมคา ไม่มีใคร 

หนพนไปไค้ ย่อมเบ1นทีทราบกนอยู่ทุกผู้คน แต่ก็เหลือที่จะหกห้ามใจมิให้คิดให้เกิดความ 

ระทมทุกขเศราโศกเสียใจไค้ ในเมือเหตุการณ์พอัดพรากจากกันนั้นเกิดขนกำญาติมิตรหรือ 

ตนเอง พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ ผ้จากไปน็ก็เบนคนหนึ่งในกลุ่มที่พูดถึง และไม่ 

เฉพาะแต่ขาพเจาคนเคียวเท่านั้น หมายถึงคณะบำนรองเมืองทุกคนที่ชอบพออักใคร่ ในตำ 

พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ คำย 

ในกันอังคารที่ ๒๗ อันวาคม ๒๕๒๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ขำพเจำมีงานที่จะไป 

งานฌาปนกิจศพคุณปทุม ภรรยาของนาวาเอกชอบ การสุทธิ ที่กัดมกุฎกกัตรืย์อีกรายหนึ่ง 

ซึ่งอยู่ห่างกันมากพอดูอยู่ หากจะไปงานฌาปนกิจศพก่อน ก็คงไปกัดธาตุทองชำไป ไม่กัน 

จะไค้เห็นหนำผู้ที่ขำพเจำริก่ จึงกัดสินใจไปอาบนึ่าคพ พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ ก่อน 

เพ้อที่จะได้มี โอกาสไค้เห็นหนำกันเบนครึ่งสุดทำย เมื่อเสร็จแลำจึงรีบเดินทางไปงานฌาปน¬ 

กจศพต่อไป กันนั้นรถมากติดกันเบนแถว จากกัดธาตุทองถึงกัดมกุฎกกัตริย์กินเวลาถึง 

๑ ชำโมงครึ่ง ตำงไปคำนำศพและใส่ไฟทางเบองหอังเตา กอับลงมารู้สึกเหนอยเกิอบเดิน 

กำวขาไม่ออก ตำงพำอยู่ครู่หนึ่งจึงลาเจำภาพกอับกัาน ถึงแม้'จะเหนึ่อยมากสํกิหน่อยก็ 

สบายใจ เพราะไค้มี โอกาสเห็นหนำเพื่อนอักซึ่งไค้จากไปแลำสมใจ 

นำต่งแส่ พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ ไค้ถึงแก่กรรมเมื่อกันอังคารที่ ๒๗ 

อันวาคม ๒๕๒๖ คุณหญิงเพ็ญศร้ รายนานนท์ และบุตรธิดา พอัอมดำยญาติพี่น8องไค้ 

ตงศพบำเพ็ญกุศลชนตนแล้วใต้กัก'ไว้,รอเว'ลา'ขอรำพระราชทานเพ:ลิ'งต่อ1ใป กัดนึ่เจำภาพไค้ 

กำหนดวนพระราชทานเพลิงแลำ ขำพเจาในฐานะผู้รกใคร่นำถือในตัวผู้จากไปจึงขอลิขิต 

กัอความให้เบนกุศล และเบ็นการิใว้อาลำแด่ผู้ที่ชำพเจำอักและกับถอ ณ โอกาสนึ่ 

ขำพเจำร้จ็ก พลเรือเอก ถวิล รายนานนท อยู่บางแต่แรก ๆ เขำเบนกักเรียน 

นายเรือแต่ไม่ค้นเคย มาค้นเคยตอนคุณชช จุลละรต (พลเรือโทชช จุลละรัต) ทำการ 
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สมรสกับคุณละออง ศพทนาวิน ธิดานาวาโท หลวงตรี จกรวิจารณ นํ,เตร ศพ,ทน’'1วน'^ 

เมือบ พ.ศ. ๒๔๗๗ โดยที่ทั้งขาพเจา และพลเรือเอก ถวิล รายนานนท ตางกไปในงาน 

มงคลสมรสของคณชช แลัวมกจะไปเขียมคู่สมรสทีเรือนบอ ซงปลูกอยูตด ๆ กบเรอนบดา 

ของคุณละอองทีตำบลสวนมะลินั้นเองบ่อย ๆ คุณละอองเบนเพอนกบนอ'3ล’าว และภรรยา 

ของขำพเจาสม0ยเบนนกเรียนสามืญ และเรียกขาพเจาว่า พ อย่างพวกเพอน ๆ บองนอ'3 

เรียกก้น กอรนัทั้งขำพเก้าลับท่านบิดาของคุภเละอองกํรู้วกกนอยู่บางแลว สวนคุณชช 

จลละรัตนั้นเรียกขำพเก้าว่า พดาว ตงแต่แรกรูจกกน และเบนคนแรกในกลุ33นกเรกน 

นายเรือที่คุ้นเคยกับก้าพเก้ามากหน่อย 

สำหรับ พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ มือายุอ่อนกว่าขำพเจ8า เห็นเพอนเรียก 

ขำพเก้าว่า "พี่คาว,' ก็พลอยเรียกตามเท่อนไปดวย และเรียกแทนชอขาพเจามาดงนน 

ตลอดมา แม้ พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ จะไค้รับพระราชทานเลอนยส และตำแหน่ง 

สงขนจนเบินพลเรือเอก เบ่นผู้บัญชาการทบารเรือ ก็คงเรียกขาพเจาวา พดาว อยนนเอ3 

ที่ขำพเก้านำเอาเรืองนมาเขียนนั้น มิ ใช่ขาพเจาจะปลาบปลึมยินด ในการทถูกเรยกวาเบนพ 

ก็หามิไค้ ขีนดในความเสมอตนเสมอปลายของ พลเรือเอก ถวิล•รายนานนท์ ส่วน 

ขำพเก้านั้นเมอแรกรู้จักก้นเรียก พลเรือเอก ถวิล รายนานนท ว่า คุณหวล กเรยกอยู 

ดำนั้นตลอดมาจนบัดนี เมือสมย พลเรอเอก ถวิล รายนานนท เบนพลเรอเอก และม 

ตำแหน่งเบนเสนาธิการทหารเรือ ขำพเก้าเคยเรียกว่า “เสนารีการ,, อย่างนิยมเรียกก้น 

รู้สึกว่า พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ ไม่พอใจจะให้ขำพเจำเรียกเช่นนั้น ข้าพเจ้าก็ดอง 

เรียกอย่างทีเคยเรยกนันต่อไป 

ต่อมาเมือคุณสิมา หงสกุล พี่ภรรยาของขำพเก้า นักเรียนนายเรือรุ่นหลัง 

พลเร้อเอก ถวิล รายนานนท์ ® รุ่น สำเร็จการศึกษาออกรับราชการในกองทัพเรีอแลัว 

และชอบพอเบินก้นเองอย่ลัม พลเรอเอก ถวล รายนานนท กเลยทาไหขาพเจากบ 

พลเรือเอก ถวิล สนิทสนมก้นมากยงขน ข้าพเจ้ากบ พลเรือเอก ถวิล รายยานนท์ ไม่เคย 

ร่วมรับราชการในกรมกองเดยวกน แตมความสมพนชกนทางครอบครวเบนสวนใบญ และ 

ในลักษณะเช่นนมือย่บถายคนส่วิยกน สมยเบนโลดกันอยู่นั้น เราไค้มืการพบปะลังสรร 
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เทยวเตร่ร่วมกนอยางสนุกสนานพอสมควรทึเคยว แต่พอมืเหยำมีเรือนกนแล,ว ซึงรวมทง 

พลเรือเอก ถวิล ไค้ทำการสมรสกับคณเพ็ญศรี อิศรศำดึ๊ ธิดาของพระยาอุดมพงศเพญสรสดี 

ดวยแลว การเทียวเตร่คงว่าก็ลดไป แต่ความสำทันธ์ทางครอบครัวกลิบทรีขึน ผู้หลกผู้ใหญ่ 

ในแต่ละครอบครวกชอบพอรกใคร่นิ'บกีฏกับ, มีการไปมาหาสู่กันเบ่นนิจ โดยเฉพาะอย่างยิง 

ทีบานเดิมของขาพเจาหรือไม่ก็ที่บำนรองเมืองของ คณสึมา หงสกุล 

บรรดาเพือน ๆ ของคุณสมา หงสกุล หรือผู้ที่ชอบพอริกใคร่ลิบ่ขำพเจาดวยที 

ไปมาหาสู่บานรองเมืองบ่อย ๆ ในการต่อมานั้น มึพลเรือเอก ถวิล รายนานนที คนหนึ่ง 

ทีไค้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเบนกันเองจริง ๆ ตลอดกาล บรรดานำงๆของคุณสีมา หงสกุล 

ที่กัานรองเมือง รัก นิบ่กีอ และยกย่อง พลเรือเอก ถวิล เบ่นอย่างมาก เช่น นำงสิลา 

กาญจนาคม (สิลา หงสกุล) ผู้มีฉายา'ว่า ‘ไเบน” พลเรือเอก ถวิล เรียกว่า “ยายแบน” ซึ่ง 

เบนการแสดงความเบนกันเองกันยำให้เกิดความพมใจของเด็กยึงกว่าจะเรียกว่า “คุณ” 

พลเรือเอก ถวิล รายนานนที มีอายุอานามรุ่นราวคราวเดียวกับคุณสีมา หงสกุล 

พี่ของภรรยาของขาพเจา เบนบุคคลหนึ่งที่ภรรยาของขำพเจำรักและนิบ่ถึอเบนพิเศษไค้พบ 

กับ พลเรือเอก ถวิล คราใดเบนตำงรู้สึกอมอกธีมใจมาเล่าสู่ขาพเกัาพี่งอยู่เบนนิจ ในกรณ็ที่ 

พลเรือเอก ถวิล พคกับเธอ หลำจากคุณแม่บำนรองเมืองไค้ถึงแก่กรรมแลำบ่อย ๆ ว่า “เห็น 

คุณยาใจแลำทีไรทำให้คิดถึงคุณแม่จริงๆ” ค0าพูคธรรมคา ๆ เท่านึ่แหละภรรยาของขำพเจำ 

ซึ่งในนั้าใจของค่สนทนายงนำ คุณแม่บำนรองเมืองท่านเบนคนอย่างไรนั้น เขำใจว่าบรรดา 

เพี่อน ๆ ของคุณสีมาหลายต่อหลายคนทีเคยไปบานรองเมืองคงทราบดี 

พลเรือเอก ถวิล รายนานนที เบ่นนำกีฬาโดยเฉพาะอย่างยงเบนนำฟุตบอลที่มี 

ชอคนหนึ่งของโรงเรียนายเ:รือส:มย;ยํงเ'บ่นนิ?าเ1รี!ยนอยู่ แม้จะไค้ออกรบราชการในกองทัพเรือ 

แล่วิก็ยำเบนดาราอยู่ในกองทัพ1เรืออยู่อีกนาน ดำยเหตุที่เบนนำกีฬานึ่เองจึงเบนคนพี่ 

แขงแรงมนาอดนาบน ใจคอเขมแขงเดดขาด แล^กว เงขจาง แตกออนโยนลมลละมอม 

พคจาจะเบนเวลาอยู่ ในอารมณ์เครียดอย่างไร กีมืรอยยมให้คู่สนทนาไค้เห็นว่าไม่ ใช่เบนคน 

I 
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โหดเหียมหรือหนำเนอใจเสือแต่ประการใด คณสมน่ตขันตีอีกประการหนึงทีขาพเจงตองขอ 

แสคงไว้ ณ ที่นีเพึ่อเบนเกียรติประวตก็คือ ความ1ไม่ถือโทษหรืออาฆาตแคนแม้แต่ผู้ทีทํ'าศราม 

สะเทือนใจอย่างแรงต่อ ขำพเจำมีคำพูดและอารมณ์เสียบางประการ แสดงให้พงในกรณีทีม 

ผ้ที่ทำให้คณถวิลของขำพเจาต่องสะเทือนใจ โดยที่'ขำพเจำ,ทราบทีมา'จริง ๆ แต่ พลเรือเอก 

ถวิล ขอรํองข้าพเจ้าไม่ให้พูดถึงดํวยใบหนำอันยมย่อง ลกษณะใบหนำขณะนนเบนอย่างไร 

ขณะนืซึ่งเบนเวลานานโขอยู่ ขำพเจาก็ยงจำได้ ก็ขอยกย่องว่าเขาก็มีดีอยู่หลาย 

พลเรือเอก ถวิล รายนานนที ขำพเจำว่าเป็นนายทหารทีมระเบียบวิน่ย่ตี ม 

ความร้ ขย่นขันแข็ง ซอสติย์สุ'จริต มึนอย่ในศีล'ในธรรม มีกตัญฌรูคุณ ไม่จองเวร แต่ 

ใจแข็ง จึงเป็นนายทหารที่ผ้ขังขับขัญชาทุกชั้นนิยมชมชีน เช้อถือ'ในความรู้ค,วามสามารถ 

ทำ'ให้มี โอกาสตี ในราชการทหารเรือ ใด้ร้บตำแหน่งทีเหมาะสม ได้มี โอกาสไปศกษาต่าง 

ประเทศ ได้รบราชการมีหนำมีตาในต่างประเทศ ได้รบการเลอนยศ เลือนตำแหน่งสูงขึน 

ตามกาลเวลาขันควร จนทีสุดได้เลือนยศขึนเบ่นนายทหารช0นนายพลถงพลเรือเอก ม 

ตำแหน่งเบีนเสนาธิการทหารเรือขันเบีนตำแหน่งทีทรงเกียรติ และได้รบพระมหากรุณาธิคุณ 

โปรดเกลำ ๆ แต่งตํ้งเบนผู้ใ]ญชาการทหารเรือ ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในกองทัพเรือ 

ในทางการเมีอง ได้เบนถึงรัฐมนตรืช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และในระหว่าง 

ดำรงตำแหน่งผ้ขัญชาการทหารเรืออยู่นั้น ได้บริหารราชการในกองทัพเรือให้ดำเนินไป 

ขัวยตีเยี่ยงผ้ขัญชาการที่ตี'ทั้งหลาย เป็นทียอมรบนบลือของบรรดาครูบาอาจารยผู้บงขับบญชา 

และผ้อย่ ใด้ขังขับบญชา พรอมทงให้ความสน์บสนูนและรกใคร่อยางนาภาคภมใจดวย ควย 
วิ-เข 1 ฯ ข 

เหตุขัง1ใด้พรรณ'ามา,จึงทำ'ให้ไม่แต่ได้'รับเลอ'น,ชั้น:ยศIแล:ะตำ!แห'น่งเ'ท่านน ยํงได้รับเหรียญตรา 

ชั้นสูงถึงชั้นสายสะพาย เป็นการแสดงเกียรติขักคสมศกดศรืดวย 

ในคำนครอบครัว มีหลกฐานเบ่นบกแผ่นสมฐานะ มีบุตรธิดาได้รับการอบรม 

ในทางที่ตี มีการศึกษาสง มีอาชีพมีหนำมีตา เป็นผ้งเป็นฝา ขันน่าภาคภูมิใจ เช่น เบน 

ขำราชการในกระทรวงการต่างประเทส เป็นตน ส่วนทางธิดาก็เป็นแม่บานแม่เรือนที่คีมี 

ความสามารถ 

๔๔ 



จากทีขำพเจำไค้กล่าวมาแลำพอสรปไค้ว่า พลเร้อเอก ถวิล รายนานนท นีไค 

อุปตมามีบุญคนหนึง กล่าวคือถือกำเนิดมาในสกุลสมมาทีฏฐิ เคารพนบถือศาสนาพุทธ 

เบนสกุลทีแม้จะไม่ม0งคืง แต่ก็ไม่ขาดแคลนลำบาก ไค้รบความสะดวกสบายตามสมควร ไค้ 

ริบการเล่าเรียนอยู่ ในเกณฑ์สูง มีงานทำเบนอาชีพอันสูงล่งที่อึคถือไค้ เมีอสมควรสราง 

ทล่กฐานก็ไค้มีการสมรสกับผู้มีการศึกษาดึ มีตระกูล จึงทำให้ชีวิตในครอบครำไค้ดำ!’นินไบ่ 

ดำยความปกติสุข จนมีลูกหลานอันก่อให้เกิดความม่นคงในตระกูล ถึงแม้ ในยาม 

พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ ประสบเคราะห์กรรมเจ็บบ่1วย ก็ไม่เกิดความลำบาก ครอบ 

ครำไค้คำเนินชีวิตไปคำยความเบนปกติสุขอันสมควรแก่ฐานะทุกประการ 

แต่จะอย่างไรก็ตาม อันสำขารของคนเรานินย่อมเบนไปตามกฎแห่งความ!.บน 

ธรรมดา กล่าวคือ เกิดขนมาแลำเบนเบองอัน แปรปรวนไป ในท่ามกลาง แล่’วิก็เสือม'ใป 

ในที่สุด จะเหลือไว้ก็แต่ผลแห่งกฎแห่งกรรมทำดีหรือไม่ตึ แต่ พลเรือเอก ถวิล รายนานนท 

นิไค้ประกอบไว้แต่กรรมดีแต่เบองอันจนอวสานแห่งชีวิต จึงเชอ'ว่าความดีนิน'จกสนอง'ให้ 

ไค้ประสบแต่ความเกษมสำราญในสุขคติส่มปรายภพ ตามความดีที่ไค้กล่าวไว้เบนแน่นอน 

พลเรอฅรื ดาว เพชรชาติ 

๑๕ ก.พ. ๒๗ 

๒๔ ซอยรองเมีอง ๓ 

ก.ท. ๑๐๕๐๐ 
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“ เพื๋อนรก 

เราเขำเรียนทโรงเรียนมัธยมกัดราชบพิธพรอมกินเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ บานของ 

เราอยู่ใกล้กันและใกล้โรงเรียนจึงรกใคร่และสนิทสนมกินมาก จำได้ว่าเครืองแบบนกเรียน 

ในขณะนั้นใช้เสอนอกขาว กระดุมหำเม็ด กางเกงขาสนสีดำ จะแต่งเครืองแบบลูกเสีอก 

เฉพาะกันที่ผืก หรือกันที่จะไปทำประโยชน์แก่ผู้อน ถวิลเบนคนแต่งต0วสะอาดเรียบรอย 

เรามักจะเดินไปและกกับจากโรงเรียนพร่อมกันเสมอ เมือมีโอกาสหกังเลิกเรียนก็จะนัดหมาย 

กันไปเล่นฟุตบอลที่สนามชัย ถวิลเล่นฟุตบอลได้ดีและมีนั้าใจเบนนักกีฬา เบนทีรกใคร่ 

และกกัางขวางไม่แต่ในหมู่เพื่อนฝูงนั้นเคียวกัน ย0งเบ1นทีเจกของเดํก ๆ ซึงเรียกถวิลว่า พี 

กันทั้งนั้น 

โรงเรียนมัธยมกัดราชบพิธในขณะเชัาเรียนมีเพียง ม. ๓ ได้ขยายชนเรียน 

ถึง ม. ๔ ม. ๕ และ ม. ๖ ต่อมาทุกบ จนกระกังเราสำเร็จ ม. ๖ เมือ พ.ศ. ๒๔๖๙ 

และได้เขำเรียน ม. ๗ ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยากัยพรอมเพีอนร่วมนั้นคนอืนอีกหลาย 

ท่าน ถวิลสอบขน ม. ๘ ได้คีจึงมีชืออยู่หํอง ก. และดวยเรามีความชอบในกีฬาฟุตบอลจง 

มีโอกาสได้เขำเล่นฟุตบอลร่นใหญ่ของโรงเรยนแข่งชันกับโรงเรยนอน และได้โล่หบ ๒๔๗๐ 

— ๒๔๗๑ 

หกังจากสำเร็จการศึกษานั้น ม. ๘ เราต่องแยกกันเพราะถวิลเลือกเขำเรียน'ใน 

โรงเรียนนายเรือ ส่วนผมเขำเรียนในโรงเรียนนายรอยทหารบกหกักสูตรนายคาบ อย่างไร 

ก็คีเรายงมี'โอกาสพบปะกันอย่บ่อย ๆ ทงเบนการสวนตวและในงานสงคมตาง ๆ ถวลเบน 

คนเสมอตำแสมอปลายกับเพื่อนฝูงใม่เบ่ลี่ยนแบ่ลง แม้จะมีตำแหน่งหนำที่และยศสูงขนจน 

ถึงพลเรือเอก เบนผู้บัญชาการทหารเรือ และกัฐมนตรีในคณะรัฐบาลหลายสมัย 

ในดำ,นความส0ม่พันธ์'ทางครอบครัว บุตรชายคนเล็กของเรากังสองก็เบนเพอนที่ 

สนิทสนมกันมาตั้งแต่เยาว์ กังผมยงมีโอกาสพบปะและร่วมงานกับ คณวิทย่ รายนานนท์ 

บุตร^ชายคนที่สองของถวิก1เมื่'อค'รั้งเคี'นทา-งไ,ปคูกิ'จการตำรวจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ 
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คุณวิ,ทยประจำอยู่สถานเอกต้ครราชทต'ใทย ณ กรุงวอชิงติน ขณะน0น ท่านทูตสุนทร 

หงสลดารมย์ ไค้กรุณาให้คุณวิทย์ช่วยอำนวยความสะดวกให้ตลอดเวลาทีพักอยู่ จงได้มี 

โอกาสเรียนรู้ถึงนิส่ยใจคอว่าคุณวิทย์เบนคนเอาการเอางาน และให้ความร่วมมือเอาใจใส่ 

ช่วยเหลืออย่างดียง นับว่าไค้กับเอาอุปนิกัยส่วนหนึ่งของบิดามา 

ช่วงระยะเวลา ๒- ๓ บหลง เรายำพบกไอยู่บำงเมือไปกินขำวกับเพือนร่วมรุ่น 

และตามงานศพของเพอนและผู้รู้กัก จึงกังพอไค้ไต่ถามสารทุกข์สุขดิบของกันและกน ไค้ 

ทราบว่าถวิลสุขภาพไม่ค่อยดีนัก จนกระทำไค้ข่าวว่าเจ็บเขำพักกักบาตัวในโรงพยาบาลสมเด็จ 

พระบนเกล่า เมือเดีอนพฤษภาคม ๒๕๒๖ จึงไค้ไปเยี่ยมและให้กำกังใจ ต่อมาถวิลแข็งแรง 

ขืนและออกจากโรงพยาบาลมาพักกักบาตัว จนกระพังเดีอนกันวาคมบิเดียวกันต้องกกับเข่า 

โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง และถึงแก่อนิจกรรมเมือ ๒๗ กันวาคม ๒๕๒๖ 

เราทราบว่าความตายนึ่นทุกคนจะหลีกเลี่ยงไม่ไค้ ชำหรือเร็ว แต่เราก็อดเสีย 

ดายและเสียใจที่พวกเราต้องขาดเพื่อนที่เรากักเร็วเกินไปกว่าที่ควร ขอให้กุศลผลบุญ คุณ- 

ความดี และความโอบต้อมอารี ที่ถวิลไค้บำเพ็ญมา จงดลกันดาลและอภิบาลกักบาดวง 

วิญญาณต้นบริสุทธของเพื่อนกักให้บรรลุส่สุขคติกัมปรายภพนึ่น, เทอญ. 

๔ ตเ 



คำไว้อา'ลิย 
พลเรือเอก ถวิล รายนานนท 

ของเพือนร่วมรุ่นสวนกุหลาบ พ.ศ. ๒๔๗๑ 

ถวิล รายนานนท์ เบนนกเรียนโรงเรียนสวนกุหล'าบวทยาลย รุนมธยมบรบูรณ 

พ.ศ. ๒๔๗๑ เบน,ร่นสุคห์ายก่อนเปลียนแปลงระบบการ1ศกษา โดยแบงออกเบนแผนกกล1ง 

แผนกวิทยาศาสตร์ และแผนกภาษา พวกเราจงได้เลาเรยนในบลลลูตรเตยวกนโ!กคน 

และตองเรียนหนัก คือ ด็านวิทยาศาสตร์ก็เรียนทังความรอน แศง เฟิยง และแมเท1ลก 

ไฟ่พ้า คำนวณก็เรียนทังเลข เรขาคณต และตรโกณมต ภาษ เกเรยนกงก ไษาองกฤษ 

และฝรั่งเศส ที่งพคและเขยนได้ดวย ส่วนภาษาไทยนัน ถาใครสอบตกกถอวาสลบตลทงบ 

ยงกว่านนสำหรั่บบางนัแซงมการกวค1ขน'กาวเลาเรยนกนเบนนเศบ แงน มธยมบทแปด 

ห็อง ก ชงเรยกกนวา หองคง ชงถวลและผเขยนไดเรยนมาตวยลนนน ยงสอนโตย 

ศาสตราจารย์เควส ( ต่อมาไปเบนอาจารยในวุาา,าศงศว^ม01,91าวงง^ง^ย ) เรายงเรยนทุกวชา 

นอกจากภาษาไทยเบนภาษาทังลฤบ เช่น วิชาประวตศาศตร เบนตน เราเมลมทจะภาค- 

ภมใจว่า ใน พ•ศ* ๒๔๗® นัน ลาดบทหนงถงแปคทงปาะเทศเบนพวศเ^าชน ม, ^ ศ, 

นเอง 

พวกเราสวนกหลาบ ๒๔๗® จงมความรกใครสนทสนมกนมาก เพราะเรยน 

ดวยกันทุกวิชาทุกคน และสมยนั้นแม้-จะมีจ0าน'วน,นกเรี!ย'นกว่าสอ'งร์อยคบแ'ลีว ก็ยงนับว่า 

นัอยกว่า'ในสม่ยนีมาก ทังตองตงใจเรยนกันอยางนนศตงเชนทใตกลาวมา จงมบ่ระสบลารลเ 

และความหลงซึ-งแตละศน'ใตจตจงจาลเ,เงของตนมารอพนในเวลาไตนบบะ'สงศรรลน เบบ 

ที่สนุกสนานคร็นเครงย็งนลใบเวลา เลียงรุ่น ประจาเดอน ถวลนน นอกจากเบน 

นักเรียนที่เรียนดเด่นแลว กังเบนนักกีฬามีชออีกด้วย จึงเบนที่เจกชืนชอบของเพือน 

นักเรียนร่วมรุ่นเบนพิเศบ 

๔๗ 



เมือสนน สงขจํน-ทร์ ( อดีตอธิบดีกรมการบินพลเรือน ) และจินดา พลางกูร 

เริมจดการรวมรุ่นพบปะทันประจำเดือนนั้น พวกเรายงไม่เกษียณอายุราชการ พลเรือเอก 

ถวิล รายนานนท ซึงเวลานั้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือแล่ว ก็ได้เบนขาประจำ 

ของรุ่นมาตงแต่ตน ทง ๆ ทีได้ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการสงสุด และต่อมายงได้ริบ 

พระบรมราชโองการโปรดเกลา ๆ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมอีก 

ดำย นับได้ว่าเบิน ดารา 5’ ดวงเด่นของสวนกุหลาบ ๒๔๗๑ แต่ถวิลได้สรำงความ 

ประทับใจให้แก่พวกเราทั้งหลาย ทีได้คงความเบนเพึ่อนสนิททับทุกคนอย่างสม่าเสมอทุกเมือ 

จริงอยู่ การดำรงความเบนเพือนนักเรียนทันอย่างมนคงทำนองนิ พวกเราทุกคนทีเบนขา 

ประจำของการรวมรุ่นก็ได้ถือปฏิปตอย่างเคร่งครัดดำยการทั้งสน แม้ว่าบางคนจะได้ริบเกียรติ 

สุงเบินพิเศษ เช่น กิตติ สีหนนทน์ ซึ่งได้ริบพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลำ ฯ ให้ดำรง- 

ตำแหน่งองคมนตรีจนถึงเวลาอนิจกรรม (และรัฐมนตรี) เบินทัน เมือพบปะทันก็เรียกแต่ 

ชีอทัวเหมือนเช่นยงเบ่นนักเรียนคำยทันมา ไม่มีใครวางทำถือทัว การร่วมร่นสำสรรทัน 

ประจำเดีอนจึงเป็นโอกาสแห่งความสนุกสนานครึกคร็น พนฟูชีวิตเด็กซึ่งเราได้มีโอกาสเล่า 

เรียนเติบโตคำยทันมา และทุกคนก็เห็นพ็องทัองทันว่าการศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบ 

วิทยาทัยนั้นเอง ที่ได้มือิทธิพลใหญ่หลวง สร่างรากฐานให้เราสามารถทั้งตัวไว้ชอบ และ 

ทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สำคมบำนเมืองทันได้อย่างที่สมควรจะภาคภูมิใจได้รุ่นหนึ่ง 

เมือได้ทราบข่าวว่าถวิลลไ]บ่วย พวกเราหลายคนได้ไปเยี่ยมไข้ดำยความรักใคร่ 

ห่วงใยที่โรงพยาบาลพระบนเกล่า ฯ ในการเลยงรุ่นต่อ ๆ มาก็ได้ถามข่าวถึง แต่กระแสข่าว 

ทั้งหมดก็ยืนทันตรงทันว่ากทับไปบำนแลำ และกำทังรกษาทัวยกายวิภาคบำบัด เรายำถาม 

ต่อไปถึงเพอนนายทหารเรืออีกคนหนึ่ง คือ พลเรือโท พิษณุ ณ ถลาง ก็ได้รับการยืนทัน 

ว่าได้ซ่อมสุขภาพสำเร็จเร้ยบร้อยแทัวเช่นเดียวทัน โดยเหตุนิ เมือจู่ ๆ ได้รับโทรทัพทีจาก 

น.พ. ชลวิชช์ ชุตึกร ผู้ทำหนำที่ติดต่อประสานงานของรุ่นว่าถวิลถึงแก่อนิจกรรมแทัว 

จึงเป็นธรรมคาที่จะรู้สึกเศร้าสลดเป็นพิเศษ ทั้ง ๆ ที่ทัวยร้ย ๗๒ บี1 พวกเราก็สามารถปลง 

ตกในเรืองสำขารคำยกนแลำทั้งสึน 

๔สิ่ 



ในตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๒๖ ต่อตน พ.ศ. ๒๕๒๗ นี เพอนสวนกุนลง1-1 ๒๕๗๑ 

ขอนราไค้จากไปหลายคนตามอายุขัย ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน เช่น เทาททรงบม พจน 

กังขฤกษ์ (อคีตอธิบคีกรมสหกรณ์) ถวิล รายนานนท (อดีต ผบ•ทร-และร1มนตร) 

กับกิตติ สีหนนทน์ องคมนตรี (และอดีตรัฐมนตรี) พวกเราทียงอยู่ เมอพบกนทงงน' 

เพอนเรา หรีอเวลาเลยงร่น ยรัมจะถือโอกาสน0นระลกถงคุณงามควงมคของเพอนรก*ลวง 

กับไปแกัว และตั้งปณิธานขอให้คุณพระศรีรรันตรรัได้โปรคคลบนคงณ์โน้เพลนของเรา ^ด 

ประสบความสุขสงบในสัมปรายภพ ตามควรแก่คติภูมิจงทุกสถาน 

ถึงแม้เพื่อนของเราจะได้ล่วงกับไปแกัว พวกเราก็กังระลึกถึงอย่างเช่นเคย แต่ 

เราจะไม่ละเรันทีจะใช้โอกาสนํนเตอนใจกัวเองให้กังคนไว้ชอบ เรงปฏบตหนาทและปป็บค 

ธรรม เพือประโยชนตนประโยชนท่านควยความไมประมาท ตามบจฉมโอวาทของสมเคว 

พระสัมมาส,ไ]พุทธเรัาของเรายงขนเบนพิเคษทุกครั้งไป- 

เมืองแก้ว ๑๕ กุมภาพ0นธ์ ๒๕๒๗ 

๕อ 



ดวยอาลยแด่ “ลุงหวิล” 

เมือ ค.ศ. ๑๙๔๙ ระหว่าง■หนำหนาว หนาวแสนหนาว และหนาวสุดหนาว 

เพราะหลงมหาสงครามโลกแลำ ยำแรำเแคำเทำกังกฤษ แม้แต่เตาอุ่นให้ความรอนกไม่มี 

พวกเราน0กเรียนไทยรุ่นหลงสงครามโลกครั้งที่สอง เมอ ๓๕ บมาแลว ต่างจิบกลุ่มเกาะกลุ่ม 

กันอยู่ เทือแยกยำยกนิไปศึกษาตามสายงานที่ต่างทำหนำที่กันอย' เพราะทุกคนเบ่น 

ขำราชการรุ่นโต ๆ กันมาแล2ว และต่างทำงานราชการกันมาหลายบ่ เพราะแต่ก่อนไม่มี 

ระบบ —ซี เลยโตชำ ในกลุ่มน็มี๕คนแค่นนแหละ คือ น.ท. ถวิล รายนานนท์ และ 

คู่หู ท.ร. — ลุงกัน ผาย ท.บ. มีเส ฯ ใหญ่ คุณเฉลิมชํย จารุรัสตร์ กับทาง ท.อ. มี 

คุณกมล เดชะตุงคะ แถมผาย บี.บี.ซี. มาร่วมทีม คือ คุณลาภ ณ นคร ต่อมาจึงมีนับ 

ได้ ๙-๑๐ คน พอคิบพอคี เพมคุณพะเนียง กานตะรัตน์ คุณจรรย์ จุลชาติ คุณกร 

กนิษฐานนท์ คุณไกรัลย์ ถาวรธาร และ คุณอาทิตย์ ศรีสุกรี เบ่นกัน ที่สำกัญนั้นเรา 

ได้ชาวปารีสมาร่วมอีกคน คือ คุณนัว ศิริทรัพย์ รวมคณะเรียกว่า 

44 คณะลอนดอน - ปารส ด ๙๔๙ 

คณะลอนดอน -๔๙ น พบปะเบนประจำ เพราะ,ทั้งเกาะกังกฤษตอนนั้น มี 

ไทยแลนเดอร6’อยู่ ๔๐-๕๐ คนเท่านั้นเอง และย์าอยู่แถวบ่คคาสิลลี่ แถววินค์มิล เธียเตอร์ 

โรงระบำ พ6 ธ?6\761' 01๐36 ก็มี’ไม่เกิน ๒๐ คน 

"ท่านนักขติร ’ ตามที่เราติดปากคุ้นเคย ทรงดำรงตำแหน่งเอกกัครราชทูต มี 

" ท่านชิดชนก ” เบ่นทูตทหาร และ คุณหลวงพินิจกักษร เบ่นที่ปรึกษา แด่พวกเรา 

ลำนนักเรียนโค่ง จึงนักบีวนเบียนอยู่กับท่านเอกกัครราชทูตเบ่นส่วนใหญ่ ซึ่งทรงมีน่า 

พระนัยคียอดเยียม 

คณะเรายกให้ 44 ลงทวล,, เบนหำแถว ท่านมีอาวุโส และใจเย็นเบนยอด 

แถมเบนที่พึ่งได้ดียามเศรษฐกิจรัดตัว และให้ " ลุง ” ช่วยทำครัวไว้ให้ระหว่างชาวคณะไป 

ล่ากระต่ายกันมาแกง จะทำอย่างไรได้ในเมีอทุกอย่าง แรชน หมด ได้ไข่อาทิตย์ละฟ่อง 

นั้าตาลไม่มี เน่อเหรอ - หายห่วง มีแต่เนอมา กับปลาย่างเบนหลัก ส่วนที่พอหาง่ายก็ 

อะไรเสียอีกละ “ขาหมู” ชิครับ ซึ่ง ลุงหวล ก็พัฒนาเสียจนเบนอาหารหลักของ 44 คณะ 
55 

ลอนดอน ๔๙ 



ด้วยความอาลัยอย่างยง ชาวคณะลอนคอน--ปารส ๑๙๔๙ จงรวมใจใหผม 

เขียนความในใจเบนอนุสรณ์ แด่ พล ร.อ. ถวิล รายนานนท์ มิตรแท้'ที'ลักยิงของคณะเรา 

ท่านถวิลเบนคนคงเลันคงวากับเพอน และ มีลัธยาลัยไมตรีทีต็มาก ลุงหวิล ไม่เคยขาด 

เวลาน0ดพบกัน ๓ เดีอน ๖ เดีอนครั้ง ระหว่างเพอนเก่าชาวลอนคอน - ปารีส รุ่นสงคะโสภ 

น แม้ว่าท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแลัวก็ตาม ความจริงในคณะ ๑๐ คม’น้ ดู ๆ จะเจรซี! 

กัาวหนำกันดี ๆ พอค จนบางท่ลัอ ๆ กันว่า เอ 1 น์คทไร รุ่งขนทำไมปฏวต - บ่ป็2บ่ 

อะไรกันทุกที ไม่มีอะไรหรอก นอกจากท่านเหล่านเบนเสนาธิการใหญ่ ๆ กันทุกกองพพ 

จึงถกเรียกตัวไปช่วยราชการกันทุกรายการ 

“พลเรีอเอก ถวิล รายนานนท์” เบนคนน่ารัก ใจเย้น สุภาพ และรกเพอม 

จะเห็นไค้จากงานบำเพ็ญกุศลให้ท่าม มีลูกศิษยลูกหา ญาติมิตร พรอมพรังอยางมาปสมใจ 

ทึ่ทุกคนต่างมีความอาลัยต่อท่าม 

ลองคิดคว่า พวกเราล่องเรีอลำเดียวกันมาถึง 4 สามสิบหาบ จะมีความอาลัยตอ 

กัปตันของเราลักแต่ไหน ย้งเบนท่านที่รัาลักดศร้มีเกียรติสูงยง จึงไค้แต่ขอฝากกมไวิอย่างท 

“ ลุงหวิล ” กีอเบนคติประจำใจตลอดมา ทีว่า 

“มโนมอบพระผู้ เสวยสวรรค์ 

แขนมอบทรงธรรม์ เทอดหลัา 

ดวงใจมอบเมียขรัญ และแม่ 

เกียรติลักดื้รัก-ของขำ มอบไว้แก่ตัว 

ขอให้วิญญาณของ "ลุงหวิล” ที่'รักเพ็อน และทีเพือนรักแสนรัก จงจำเริญสุข 

ในลัมปรายภพ ชั๋วินิ'รนดร. 

คณะลอนดอน - ปารส ๑๙๔๙ 

ขอรำลึกด้วยความอาลัยยง 

(ป1ะสพ ริ,ตนากร) 

๕๒ 
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ในวันที่เรือนร่างของพ่อและบูจะจากไปนึ ศร้และลูกหลานทุกคนอยากจะชอใน 

พ่อและบได้ทราบว่า เราฆัาและคิดถึงพ่อและบูมากเหลือเกิน มากและยากเกินกว่าทีจะถ่าย 

ทอคออกมาเบนคำพคหรือลายล,1วษณวักษรใด ๆ 1ค้ครบถวน ศรและลูกหลานจะไมมวนลม 

พระคณและความอบอ่นท้งหลายทีได้รนมา เราทุกคนจะช่วยวันรกนาวงศลกุล รายนานนท 

ให้คงอย่ด็วยคี และจะยึดม่นในคำแนะนำสิงสอนทไค ให้ไว้ 

ขอให้พ่อและบูมีแต่ความสุขในสรวงสวรรค์ และช่วยปกบองคุ้มครองเราทุกคน 

รวมที่งสงที่,พ่อและบริกและเทอดทุน'ยงชี'วิ1ด คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ 

ราชนาวี,, ให้มนคงสถาพรตลอดไป และขอให้เราทุกคนได้มีพ่อและบูคนนอีกไนทุก ๆ ชาติ 

กราบเท้าพ่อและบูดว่ยสำนึกในพระคุณและด้วยอาสัย รกิ และคิดถึงอย่างสูงสุด 

ศร-ลก-ทลาน 

๕๔ 



กร'เบขย'111/เระฬัย8.เละ^ฝิบพ!,ระตูณ. 

ในโอกาสงานพ1ะราชทานเพลิงศพพลเรือเอก ถวิล รายนานนท ซงถอ 

เบนวาระสดทายของการจากไปของ พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ ด้ฉนและบุตร 

ทลานทุกคนของ พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ ขอกราบขอมพระทยและขอบ 

พระคุณทุกท่านอกครงหนงท์ได้'ใบ้ความเมตตากรุณา ร่วมมอช่วยเหลอและแสดง 

ไมตรจิตแก่ พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ ทํง์,ในเรืองหน้าท์รา1ชการและ,ในดาน 

ส่วนติวในขณะท์พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ ยิงม้ช่วิตอยู่ อนเป่นบจจยสำคญ 

ประการหนงท์ส่งเสรมให้พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ ประสบความสำเร็จในช่วิต 

ราชการทหารเรือและราชการอน ๆ ตลอดจนได้รบความสุขและความอบอุ่นทางจิต 

ใจตราบส่นอายุขัย และแม้ว่าพลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ จะได้ล่งแก'อนิจกรรม 

แส่วก็๋ตาม ท่านเหล่านไเก็ยิงมาเบ่นธุระ ช่วยเหล่อกจการงานศพทุกอย่าง 

รวมท8งให้กำส่งไจ ซงพระคุณเหล่านิจะจารืกอยู่ในความทรงจำของด้ฉนและบุตร 

หลานทุกคนของพลเรอเอก ถวิล รายนานนท์ ตลอดไป. 

หม่อมทลวงเทญศร รายนานนห และมตรหลาน 

๕๕ 
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ขอขอบพระคุณกองทํพเรือ โคยเฉพาะอย่างยิงกรมยทธการท'หารเรือ'ที่ไค้กรุณาแก่ 

พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ และครอบกรวอกครํ้งหนึ่ง ควยการรวบรวมและมอบข*อเขียน 

เรือง “งานพิฒนากองทํพเรือในสมโ]ที่ พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ คำรงตำแหน่ง'ที่สำกญ” 

ไห้ลงพิมพไนหน์งสือนึ่ และควยกวามเมฅฅา พลเรือเอก สม*กร สายวงก็ รองผ้บ*ญชาการ 

ทหารสงสุดไค้กรุณาให้ขอแนะนำและคำปรึกษาในการน ซึ่งนบเบ็นพระคุณอย่างสง 
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งานพฒนากองทพเรือในสมยที่ พลเรือเอก ถวิล รายนานนท 

ดำรงตำแหน่งที่สำคญ 

พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ ดำรงตำแหน่งผู้ทัญชาการทหารเรือ ทั้งแต่วนที ๑ 

ตลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ถึงทันที่ ๓๐ กนยายน พ.ศ.๒๕๑๕ ถึงแม้ว่าท่านจะเขามาดำรงตำแหน่ง 

ผู้บญชาการทหารเรือช0วระยะเวลาเพียง ๑ บก็ตาม แต่ท่านก็ใค้ทำความเจริญให้แก่กองทัพ 

เรือไว้มาก เท่าทีเวลาและโอกาสจะอำนวยให้ อย่างไรก็ตามประว๎ตในการริบราชการของ 

ท่านก่อนที'จะมาดำรงตำแหน่งผู้ทัญชาการทหารเรือนั้นท่านก็ไค้ดำรงดำแหน1งหนาที ๆ สำคญ 

และท่าคุณประโยชน์แก่กองทัพเรือมากมายเช่นก่น อาทิเช่น เมอกองทัพเรือสงต่อเรือดำนำ 

จากประเทศญี่บุนมาใช้ราชการในกองทัพเรือเบนครํ้งแรก ท่านก็ได้เบนหนึ่งในคณะนาย- 

ทหารที่ไปศึกษาวิชาการใช้เรือดำนั้าที่ประเทศญีบุน ภายหลำก็ได้มาเบนผู้ทังทับการเรือค0านึ่า 

ที่ง ๓ ลำ คือเรือหลวงพลายชุมพล เรือหลวงทัจฉานุ และเรือหลวงสินสมุทร 

นอกจากนั้น ตำแหน่งที่สำค0ญ ๆ ที่ท่านได้ดำรงอยู่ก็คือ นายทหารผายเสนาธิการ 

ของกองเรือยุทธการ รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ ผู้ช่วยทูตทหารเรือประจำประเทศญี่บุน 

เจากรมยุทธการทหารเรือ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือผายยุทธการ รองเสนาธีการทหารเรือ 

และเสนาธิการทหารเรือ ตลอดระยะเวลาทันยาวนานในระหว่างดำรงตำแหน่งหนำที่สำทัญ 

ในกองทัพเรือ ท่านก็ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากองทัพเรือให้กำวหนำทั้งทางคำนองค์บุคคล 

องค์ทัตถุ และองค์ยุทธวิธี สำหริบการทัฒนากองทัพเรือทางคำนต่าง ๆ ในสทัยที่'ท่านดำรง 

ตำแหน่งผู้ทับชาการทหารเรือที่สำคำขมีด'งนึ่คือ.- 

๑. การฬํผนาทางดานกำลงรบ 

ในช่วงระยะเวลาที่ พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ ดำรงตำแหน่งผ้ทัญชาการ 

ทหารเรือ แม้ว่าเบนสทัยที่ประเทศไทยได้ริบความช่วยเหลือทางการทหารจากประเทศสหริฐ 

อเมริกาก็ตาม แต่ท่านก็มิได้นึ่งนอนใจ มิได้รอริบการช่วยเหลือทางทหารแด่เพียงอย่างเคียว 

แด่ได้เตรียมการเสริมสร่างลำทังรบ และพัฒนากองทัพเรือดำยงบประมาณของประเทศไทย 
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ควบคู่ก้นไป เพอให้กองทัพเรือไทยมกำลังรบทีทัน,สมย และมีประสทริภาพสูงทด'’ทยมกบ 

ประเทศเพื่อนบำนเท่าที่กำลังงบประมาณจะอำนวยให้ ลังเช่น 

๑.๑ การสรานรอหลวกุฎราช้กมาร 

ลังทีกล่าวไว้แลวว่า ประเทศไทยได้รบความชวยเหลออาก^หร1อเมรกา 

แต่ความช่วยเหลือนืมีขอบเขตจำกัด ไม่พักับการพิฒนาการชองสงดรามทาา'’รอทไดเบ่ลยน 

แปลงไป ขณะนนประเทศเพือนน้านได้ทัฒนากำลังรบทางเรือดวยการสรางเรอรบททรง 

อานุภาพและมีอาวุธปล่อยนำวิถีแลัว แต่สหรฐอเมริกาก็เพียงให้ความช่วยเหลอในการตอ 

เรือชุดเรือหลวงตาบลัวยการออกค่าใช้จ่ายร่วมกันเท่านํน สหรฐอเมริกาไม 1คสนบสนุน 

หรือช่วยเหลือเกียวกับอาวธปล่อยนำวิถีให้กับกองทพเรือไทย'’ลย ทง 1 ทประเทดเทอนบาน 

ของเราไค้ทัฒนาไปแลว ดงนน กองทัพเรอจงได้ตกลงใจทจะเสรมสรางกาลงรนและทฒนา 

กองทัพเรือลัวยงบประมาณ,ของตนเอง โดยลังสราง เรอฟรเกต ตดอาวุธ ปลอยนาวถพนสู 

อากาศขนเบนครั้งแรก 

หลังจากทีกองทัพเรือไค้พิจารณาน้อมูลด่าง ๆ แลว ในทสุดไคลงมตใหเลอก 

บริษัทยาร์ โรว์แห่งประเทศอังกฤษ เบนผู้ส'ร่างเรือฟ่ริเกตลำน ในลันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๑๑ พลเรือเอก จรูญ เฉลิมเตยรณ ผู้บัญชาการทหารเรือในสน้ยนั้น ได้ลงคำสงแต่งตง 

กรรมการพิจารณาลัดหาเรือฟริเกดชนคณะหนืง โดยมีพลเรือเอก ถวิล รายนานนท ซง 

ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารเรอ เบ่นประธานกรรมการ ฯ และไคแตงตงอนุกรรมการ ก 

ขีนอีก’จำนวน1หนึ่งเพื่อ1ให้เบนผู้'พิจารณา'รายกา'รละเอีย,ด'ของเรือ,ในเแขนงด่าง ๆ กัน โดยมี 

ประธานอนุกรรมการสาขาด่าง ๆ ลังน- 

พลเรออร เทยม มกรานนท เบนประ1งานอนุกรรมการพอารณาคุณลกบณะ 

เฉพาะตัวเรีอ เคร้องข้กร เดร้องไฟพา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

พลเรอดร อ3งร 'อรกายะ เอากรมยุท'รการทางารเรอ เบนประชิานอนุกรรงงการ 

พิจารณาคุณตักษณะเฉพา"ของสรรพ'1รืธ เครืองมือ'สีอ,สา'ร และอิเลคทรอนิด เครืองมีอ 

เดินเรือ พัสดุประจำเรือ และรายการอืน ๆ 

พลเรือตรื อักดื้ เถลิงสุข เข้ากรมส่งกำตังบำรุงทหารเรือ เบนประธานอนุ- 

กรรม การพิจารณาสัญญา'ข้า-งส'ข้างเรือฟ;ริ๓'ต 

๕๘ 



คณะกรรมการชุดนี ได้ปฏิบืตหนำที่ที่ได้รับมอบจนสำเร็จเรียบรอยลง และไค้ 

มีการลงนามในสำ]]ญาสรำงเรือฟริเกต ระบว้ๅง พลเรือเอก จรูญ เฉลิมเตียรณ ผู้บํญชาการ 

ทหารเรอ กบ เซอร- อีริคยาร็ โรว์ ประธานกรรมการบริทัท ยาร็ โรว์ ณ ทองพระ โรง 

พระราชวงเดิม ธนบุรี ในรินที่ ๒๑ สิงบาคม พ.ค. ๒๕๑๒ เรือลำน้ไค้ริบพระราชทาน 

ชือว่า เรือหลวง มกุฎราชกุมาร และไค้มีพิธีปล่อยเรือลงนาเมื่อรินที่ ๑๘ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๑๔ การสรำงเรือหลวงมกุฎราชกุมารในคริงนื่นับว่าเบนการเร้มยุคเรือติดอาวุธนำ 

วิถของราชนาวีไทย 

๑.๒ การป็ดตงกองเรอลำนา 

การจดตั้งกองเรือลำนื่ำนื่กล่าวได้ว่าได้มีการลัดตั้งขนในสม่ยที่พลเรือเอก 

ถวิล รายนานนท์ เบนผู้บญชาการทหารเรือ ทำนื่ก็เนื่องมาจากกองทัพเรือไค้ริบอำนาจในการ 

รบผิดชอบการปฏิบ็ตการตามลำนา ตามคำสำ บก. ทหารสูงสุด ลับมากที่ ๔๓๐/๒๕๑๒ ลง 

วนที ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๒ เรืองการกำหนดหนำที่ความริบผิดชอบในการปฏิปตการ 

ตามลำนา ต่อมาสถานการณ์บำนเมืองท์งในและนอกประเทศไม่เบนที่น่าไว้วางใจ เพื่อใบ้ 

เบนไปตามคำสำดำกล่าวนื่ กองทัพเรือจึงได้ลัดตั้งหน่วยปฎิม่ตการตามลำแม่นาโขงขน เบน 

หน่วยเฉพาะกิจขนการควบคุมทางยุทธการ กับกองทัพภาคที่ ๒ ซึ่งการปฏิน่ตงานของบน่วยน 

ไค้ผลเบนทีน่าพอใจ และทาง กอ. ปค. มีความเบ็นว่า ภารกิจที่ บก. ทบารสงสุดมอบใบ้ 

กองทัพเรือปฎิบตตามลำแม่นาโขงนน เบนหนำที่ที่จะลัองปฏิบ่ตเบนการประจำเช่นบน่ๅย 

ราชการอึ่น ๆ กองทัพเรือจึงลัดทำโครงการลัดตั้งกองเรือลำนาขน ซึ่งรวมถึงการลัดบาเรือ 

ลัสดุต็งก่อสรำง อุปกรณ์อืน ๆ รวมตั้งลัตรากำลังพลลัวย และ1ได้เสนอขออนุม็ตโครงการ 

ลัดตั้งกองเรือลำนาต่อกองบญชาการทหารสูงสุด ตามหนำสอ ทร. ลับมากที่ กห ๐๓๕๑/๔๑๕ 

ลงลันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และได้รับอนุมึต เมื่อลันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

๑.๓ การปริ!]ปรงอ,ตราก็าลงทางดานนาวิกโยธิน 

เนื่องจากแต่เดิม กรมนาวิกโยธิน มีลัตรากำลังพลเพียงเพื่อปฏิบ'ตกๅรยุทธ 

สะเทินนาสะเทินบกเท่านื่น แด่ดวยความมองเห็นการณไกลของ พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ 

ท่าน1จึง1ใต้'พี!อ]นาขีดความสามารถของกรม'นาวิกโยธิน ใบ้มประสิทธิภาพสูงขนจนสๅมๅรฎ 
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ที่'จะเผชิญกิบภัยคกคามประเทศในสถานการณ์บจจุบัน'ใต้,ทุกรูบ่1แบบ และไคมบญชาใหกรม 

นาวิกโยธิน พิจารณาปรบปรงอตรากำลงนาวิกโยธินตามแผนมสรางกาลงกองทพเทย 

เสยใหม่ โดยให้ 

- เพึมกองพันทหารราบจาก ๔ กองพน เบน ๕ กองพน ตนเดบ 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๕ เบนตน 

- เพมกองสิอยสารสิตรขืนอีก ๑ กองรอย เพือประจำสถานทหารเรอ 

สิตหีบ 

เม่อ,ได้มการจดทำ'โครงการขึนแลว ท่านจงไค้อนุมตใหจดสิง พน ร•นย- ขนท 

จังหวิดสงขลา และรอย สห. นย. ขนที่สิตหีบ ตามแผนเสริมสรวิงกำสิงกองสิพ^ทย เทีอ 

ขยายสิตรากำสิงใหสามารถปฏิสิตการิโตไนกอ0^องกนชายผง ตามโครงการดงกลารน งก 

ประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไต้สิงไอ้ ๓ ที โดยเริมสิงแตบ งป. ๑๕* ๑๖ แกะ ๑๗ 

เบนเงินรวมที่งสิน ©,๐๘๖,๕๔๑.๖๘ บาท 

โครงการและแผนการจัดตั้ง พัน ร.,นย- ทีสงขลา แกะ รอย ลห.นก- ทีสดหบ 

ซึ่งไค้สิบการอนุม่ตให้สิดตั้งขืนในกม่ก พลเร้อเอก กริก รายนานนท เบนผูบญชาการ 

ทหารเรือนั้น ได้มาสำเร็จเรียบรอยลง,ในสมัยผู้บญ'ชา'การทนา'นัรืธ'ค่นต่อมา แต่อย่างไรก็ตาม 

นับได้ว่าท่านได้เบนผู้วางรากฐานไว้ให้ และเบนผู้ที่เสริมสรางความเข้มแข็งให้แก่ กรม 

นาวิกโยธิน ซึ่งรัตรากำลังพลที่ท่านได้อนุม'ตให้ขย'1ยได้นัน ต่อมาก็ได้เบ็นกำลังสำคญ 

ในการปกบองบ่ระเท'คขาติวากกยกุกกามชองคตรู 

©.๔ โตรงการตามความช่วยเหลือ 

นบตงแตบ บา.ค. ๒๔ด้ส! รฐบาลไทยตกลงรบความ8รวยเหสอทางทหารอ เก 

สหรัฐอเมริกา กองนัพเรือก็เร็มได้รับอาวุธยุ'ทโธบ่กรกาต่าง ๆ ตามโครงการช่วยเหลึอทาง 

ทหารมาเบนลำดบ ในสมยที่ พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ เบนผู้บญชาการทหารเรือนั้น 

ได้เจรจาจน'ได้,รบครามช่วยเหลอเพมขน1 เขน ไดรบเรอตรวจการ®•เลานาจานวน ©0 ลา 

เมอรันที ©๒ เมษายน พ.ค. ๒๕©๕ โดย ทาพง)รบมอบทหนวยบ่ฏิบตการตามลาแมนาโชง 

รังหรัดนครพนม และเมื่อรันที่ ©๕ มี'นา'คม พ.ส. ๒๕®๕ ได้รับเดร้องบินปราบเรือดำนั้า 
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แบบ ร-2? จานวน ๕ เครือง โดยทำพิธีลับมอบทีสนามบินทหารเรอ อู่ตะเภา จงหวต 

ระยอง 

๒. งานคานสน0บสนุนกำล0งรบ 

นอกจากการพํฒนากำลังรบแล“ว ท่านลังได้เห็นความจำเบินในการทีจะตองพฒนา 

ในกิจกรรม'ซึ่งสน8บสนุนกำลังรบด้วย เช่น การพิฒนาฐานทัพ และอู่ซ่อมเรือ เนืองจาก 

อู่ซ่อมเรือของกรมอู่ทหารเรือมีขดจำลัดไม่สามารถขยายกิจการได้ กองท0พเรือจึงไค้จดทำ 

โครงการสรำงอู่ซ่อมเรือแห่งใหม่ขนที่บริเวณบิอมพระจุลจอมเกลำ โดยกองทัพเรือไค้แต่งตง 

คณะกรรมการขึนคณะหนึง เมือลันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ประกอบดวยผู้แทนจาก 

หน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือเบินกรรมการทำหนำที่พิจารณาลัดทำโครงการเสร็จเรียบรอยแลว 

จึงไค้ขออนุม0ตเพื่อดำเนินงานต่อไปเมื่อเดือน ลันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ต่อมาเมือพลเรือเอก 

ถวิล รายนานนท์ ไค้มาลับตำแหน่งผู้ทัญชาการทหารเรือเมื่อลันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

แล2วิ ท่านก็ได้มาดำเนินการโครงการต่าง ๆ ต่อไป โดยได้ตงคณะกรรมการดำเนินการ 

สร2างอู่'ซ่อมเรือที่บิอมพระ'จุล'จอมเกลำ'ขน เพื่อให้การสรำงอู่ซ่อมเรือแห่งนืดำเนินไปลัวย 

ความเรียบลัอย ลับได้ตงกรรมการควบคุมประสานงาน และติดตามผลงานการสรำงอู่ซ่อม 

เรือที่บิอมพระจลจอมเกลำขนอีกคณะหนึ่ง เพื่อให้การสรำงอู่ซ่อมเรือที่บิอมพระจุลจอมเกลำ 

สอดคลำ]งลับการสรำงสะพานขำมแม่นึ่าเจำพระยาในกรุงเทพมหานคร 

บิจจุทันการสรำงอู่ซ่อมเรือที่ย้อมพระจุลจอมเกลำ ณ ตำบลแหลมพาผ่า อำเภอ 

เมือง ลังหลัดสมุทรปราการ บนเนึ่อที่ ๔๐๐ ไร่ ได้สำเร็จเรียบลัอยตามโครงการแลัว ซง 

กองทัพเรือไค้ลับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจำอยู่หัว สมเด็จพระนางเจำฯ 

พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจำลูกยาเธอ เจ่าพา'จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เสด็จพระ- 

ราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีเบคอู,ทหารเรือแห่ง'ใหม่ เพื่อเบินสิริมงคล และเกียรติ 

ประวต่แก่กองทพเรอ เมือวนพฤหสบดที ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๔ เวลา ๑๖,๐๐ น. ลับได้ 

ทรงพระกรณาโปรคเกลำ ฯ พระราชทานนามอู่แห่งใหม่นีว่า อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลำ', 

ฒฃบฒอฒ^/บว V^น จ00X7 
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ต!. ทางดานสวิสดการ 

กองทำณรือในสมไ]ที่ท่านเบนผู้บัญชาการทหารเรือนั้น มีนโยบายทีจะให้ชาราช" 

การในกองทัพเรือได้มีที่ดินและมีบัานอยู่เบนของตนเอง จึงไต้ดำเนินการจดสรรทีดินโหแก 

ขาราชการในสงกด ปรากฏว่าได้ช่วยบรรเทาความเดอดรอนและสราง ครามมํนดง^หแก 

ครอบครำของขำราชการดำยดิตลอดมาเบนลำคบ 

นอกจากนั้นก็ใด้ มึการสงเคราะห์แก่ขาราชการกองทัพเรือทีมครามบ่ระสงคจะช0 

ก้เงิน เทือจดสรำงบำนหรือซ่อมแซมบานของตนเองอีกดรย โดยคิดดอกเบยในอตราตา 

และบังเบดโอกาสให้ขำราชการกู้เงิน เทือใช้ในคำนสวสติการอน ๆ อกมาก เชน บ่ระกน 

อคคิภย ถกใล่ที การรำษาพยาบาล และการศกษาของบุตร เบนตน 

จากผลงานของท่าน'ใน,ขณะที'ท่านดำ'รงตำแห1นงผูนซี]ชาการบนารเรอนน แสดง 

ให้เห็นถึงคณงามความดิที่งหลายทีท่านได้ทุ่มเทให้แก่กองบพเรอ การจาก'โบ่ของทาน ยอม 

นำความอาลไ]มาส่ขำราชการในกองบพเรอเบนอยางยง จากคุณงามความดททานไดมแก 

กองทัพเรือ ตลอดจนผู้ใต้บงคบบัญชา และผลบุญกุศลที่ท่านไต้ประกอบมาตสอดระยะเรอา 

ที่ท่านมีชีวิตอย่ จงดลบนดาลให้ควงวิญญาณ'ของทานไบ่สู่สุคต 1นสมปรายภพทุกบ่ระการ 

กรมยุทธการทหารเรอ 
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ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ นาวาเอก สมภพ ภิรมย์ ราชบ'ณ•ทิต เบนอย่างสูงที่ 

ได้กรุณามอบงานประพํนธ์ของท่านเรื่อง “สามก๊กยุทธนาวีชำก่ง” ให้ลงพิมพ์ในหนงึสือเล่มน 

หวงว่าทุกท่านที่ได้มีโอกาสศึกษาคงจะได้ร,บอวามรู้ มีความเข่าใจ และสนกสนานในอรรถรส 

สามารถนำหล่กการและวิธีการในการวางแผนการยุทธที่มีค่าจากบทประพํ'นธีนั้ไปปรบหรือคัค 

แปลงใช้ เพิอก่อประโยชน์ในกิจการงานของท่าน โคยเฉพาะอย่างยีงทหารผายเสนาธิการ 

หรือผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนงานในอาชีพต่างๆ 









คุณครู พลเร็อเอก ถวิล รายนานนท์ ดวยเคารพ 

จาก 

สาสตราชารยั๊ น.อ. สมภพ ภิรมย ร.น. 

ราจบฌฑต 

น.อ. หลวงฟินธุสงครามชัย ร.น. (ยศขณะนั้น) เสนาริการทหารเรือ กรุณา 

ผมให้ได้ทับทุนกองทัพเรือไปศึกษาที่คณะสถาบตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลย 

เมื่อจบการศึกษาปริญญาตรีรุ่นแรกกทับมาริบราชการเบนสถาปนิกกองเทคนิค กรมอู่ทหาร- 

เรือ เร้มริบราชการผมไค้ริบความกรุณาจากท่านนายทหารผู้ใหญ่ทุกพรรคทุกเหล่าอย่างดียง 

และท่านได้สอนผมให้ซาบซงในทัทธิ เ ธร]ว!แ (ะอ^ร” และในสงคมชองนายทหารเรือ 

ที่ราชนาวิกสภาเบนแหล่งทังคมของนายทหารทุกท่าน และเมือมีโอกาสเทัาทังคมกับนายทหาร 

ผู้ใหญ่ผมรู้สึกนิยมชมชอบในบุคคลิกภาพของ เรือเอก ถวิล รายนานนท์ (ยศขณะนั้น) 

เบนอย่างมาก วาจาท่านแหลมคม มีอารมณ์'ขน ทุ่นสมาร์ท มาคเท่ เขาแบบ าลแ 031^ 

3๗ ห.3๗รอณ6 โดยเฉพาะท่าเสยไม้คิวตบหทังสนุกเกอร์ของท่านเท่ สทัยน้คงจะต6องใช้ 

ทัพท์ว่า “รขยาด” ซึ่งเบนทัพท์สทัยใหม่ของน0กสนุกเกอร์ทุกทันน็ ส่วนกีฬาฟุตบอลท่าน 

เบนดาราแพรวพราวในตำแหน่ง “เ'ซนเตอร์ฮาล์ฟ” ว่องไว ปราดเปรยว เล่นฟุตบอล 

ทัวยสมอง 

ราชนาวิกสภาสม,ย ๔๐- ๕๐ บี1มานเบนศูนย์ทังคมแข่งข0นบริดจ์ หมากรุกไทย 

เกมสนุกเกอร์ เทันรำแบบบอลรูม สนุกสนานเบนทีสุด การทังคมเบนโอกาสให้ผ้ใหญ่ 

เมตตาผ้น่อย ผ้นั้อยได้มี โอกาสทับใช้ผู้ใหญ่ เบนวฒนธรรมอันดีงามของทหารเรือ โดย 

เฉพาะ " ทัทธิบูชาครู ” ของทหารเรือ ทั้งนเพราะนายทหารผู้ใหญ่ท่านเบนครูสอนทฤษฏี 

ให้นไกเรียนนายเรือ สอนประสบการณ์ ให้นายทหารเรือตามควรแก่หทักสูตรและโอกาส 

1)๓ 



ฉะนีน นายทหารผู้บัอยจึงกล่าวสมญญาของนายทหารผู้ใหญ่ร่า คุณครู หรอ ครู เบน 

สํทธิธรรมเนียมสืบต่อมา พลเรือเอก ถวิล รายนานนท ห่านเบนครูของสบยและก'3กว |นน 

ถึงแม้ท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ แด่ท่านดำรงตำแหนงเสนาธการทหารเรอ 

เบนระยะเวลานานมาก ศิษย์ทํ้งหลายจงกล่าวขานสมญญาห่าบ’ร่า ครูเสธหรบ จนตคบ่าก 

แสคงว่าท่านเบน คร เบ่น เสธ ทเคารพแกศษยและบุคคลโดยบรไบ่ 

สำหรบส่วนตัวของผมท่านไค้ไห้ความสนิทสบมทังไบหบาทและนอกราชการมา 

ตลอดระยะยาวนาน ฉะน์น ไนโอกาสทคุณวุฒ รายนานนท บุตรของทาน ขออนุญ |ต 

นำหบังสือเรือง "สามก๊กยุทธนาวี ซ0าบัง ฉบับเสนาศิการ,, ของกระผมซึ่งไค้รบรางบัลจาก 

สมาคมนักข่าวแห่งประเทคไทยเมค พ•ส- ๒๕๒๖ มาจดท่าเบ็นหนังสีออนุสรณไนงานพระ 

ราชทานเพลิงศพ ผมจึงยินดีอนุญาตตัวยความเต็มใจที่ไค้มีไอกาสสนองสุณทำน^คยเมตตา 

ต่อผม จึงขอนัอมนำหนังสือนบูชา "ครูเสธ์หรบ ควยเคารพ หนังสือ สามก๊กยุทธนาว 

ซำบัง” เบนสามก๊กฉบับเสนาธิการ และเบนการยุทธทางบารี หนังสือนจึงเหมาะแก่ห่าบ 

"ครเสธ์หวิน ผู้เบ่น เสธ- ทหารเรอ 

คณงามความดีและ'จริยาสมมา'บ่ฏิ,บึดของทัาน'บีไค้'บ่'‘งิะกอบไ'วจงเบนเนอนา'บุญ,นา 

วิญญาณ “เอสปรึ' เดอคอรึ’ ของท่านไปสู่สวรรค์ชนนิมมานรดี เทอญ- 

ษ^ 



เกยวก"1]เรองสามก๊กมผู้เขยนแลใบลายทาม 

เขยนในแบบของนํกปราชญ นกประพนธ 

แม้กระทำโนแบบวนิพกก็ม้ แต่การเขยนแบบ 

ๆ)อง นายท'แาร ผาย เสนา5ภารนน ย รไม ปรากฏ 

จนสนองน!ประพ่นธ์นแต่ท่าใ! 

ศๆมก๊กยฬยนเๆวีเ!!ๆฌัเ 

ศาสตราจารย์ น.อ. สมภพ ภรมย์ ร.น. ราชบํณฑิต 
2? 

อำนาจเบนสํงซงมนุษย์ปรารถนาให้ได้มาเบนของตน เพราะอำนาจเมธ 

ได้มาแล,วย่อมบนดาลให้ผู้ครองอำนาจได้ประสบความสำเร็จสมความปรารถนาทุก 

ว่ถทาง ปรากฏอยู่เสมอว่า หากผู้ครองอำนาจใช้อำนาจไปในทางช'วย่อมก่อให้เกด 

ความไม่สงบสุขแก่ส่งคม เพราะมิได้คํเนงถงพุทธว'จนะทภ่ “นฅฺถ สนฺติ ปรสขํ 

สุขยงกว่าสงบไม่มิ” แต่ 

บาล - วโส อิสฺสริยํ ใสเก 

- อำนาจย่อมเบนใหญ่ในโลก 

พระส่งฆราชาภังคยะสะกะโร ว่า การทำสงคราม ผ้เบีนปรินายกต่องIมูลสงคราม 

๔ ประการ คือะ- 

๑. พลญจ รู้กำลิงขำศึกย็งหย่อน1ในอย่างใค 
2/ เ^ *3 0 

๒. กาลญจ รู้เวลาทวาททจะทาสงคราม 

๓. เทสญจ รู้ภูมิประเทศที่จะไปทำสงคราม 

๔. อุตญจ รู้ฤคูซึ่งสมควรทำสงคราม 

คํดจากหนงสือ “ลำด4บตร ะกูลคชเสน” กบ โบราณคดมอญ ของสมเดจๆกรมพระยาดำร3 

ราชานภาพ พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาอำมาตย์ตรี พระยาพิพิธมนตรี (เทวปา!ล คชเสพิ 

พ.ศ. ๒๔๘๒) 

๖๕ 

4 



ผู้ทํมอำนาจ 

สิงใดได้ตามกำ 

แต่ความสติยง 

อย่าหมายโหดท้ยผล 

ย่อมสามารถอาจซดทำ 

สิงและกอปรชอบใจตน 

ยดเหนยวรํง์สํง์วรกมล 
’ ำำ"'1'' 
จนเร่ยกว่า ทารุณกรรม 

จากหน0'งสอของชาวIพชร51ร 

หากจะพิจารณาถึงคำว่า แอำนาจ,, นิน ย่อมพิจารณา!ด้หลายป,ระการดงน ะ- 

- ประเทศมหาอำนาจ 

- ประเทศอภิมหาอำนาจ 

- อำนาจทางการเมือง 

- อำนาจทางเศรษฐกจ 

- อำนาจทางการปกครอง 

- อำนาจทางการทหาร 

- อำนาจแห่งอาวุธทำลายล้างโลก 

- อำนาจแห่งการซีอ (?01-01า2เธ1ฑฐ ?๐ผ61*) 

- โคยเฉพาะการใช้อำนาจทำลายล้างกันระหว่างชนในชาติ ประเทศตอง 

แบ่งออกเบนสองภาค เช่น เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ เช่นนืเบ่นตน 

เมอแยกอำนาจออกให้เห็นเช่นน็ ทำให้มนุษย์ซึ่งเกี่ยวล้องอยู่ดวยกิเลส ตัณหา 

จึงแสวงหาอำนาจ และริกษาอำนาจนั้นอยู่ ให้นานที่สุด ขอสงเกดอย่างหนีงคือ อำนาจ 

นืล้กแสดงออก1โน,ทาง 'วตถุนิยม (]\าช161*1ล118ณ) แตอานาจทาง จตนยม (ร{ว!!•นกช!!รณ) 

ไม่ ใคร่จะมีผ้แสวงหา ส่วนใหญ่แล้วใผหาอำนาจทางว0ตสุนืยมเบ่นพน แต่ธรรมชาติของ 

อำนาจเบ่นกัฎฏสงสารหมนเลียน เกิ1ด - ตบไม่สินสุด อำนาจทางวตถุนิยมแสคงออก!ด 

ช่วครยามเทานน กลาวคอ เมออานาจไตมาอยางไมรูตว ไม!ดศกษาหาความรูในการใช 

อำนาจมากอน ครนไตอานาจมาภใชอานาจ!มดูด ไชอานาจในทางทผต ใขอานาจอยาง 

พิมเพือย เหลิงอำนาจ ผลที่สุดอำนาจที่ได้รบมานั้น กลับเบ่นเคร้องประหารผ้ที่มึอำนาจ 

๖๖ 



เช่นนีเบนตน น่าทีจะมการสอน 'วิชาการบริหารอำนาจ,’ ตัวอย่างในประว็ตศาสตรมมาก- 

มาย โดยเฉพาะจะศึกษาได้จาก “สามก๊ก” 

ประเทศใคหากผู้ครองอำนาจของประเทศนั้นอ่อนแอไม่สามารถจะควบคุมสถาน- 

การณ์ท์วไปได้ ประชาชนทั่วไป ในชาติได้ริบความเดือดรอน ย่อมจะเกิดผู้ฉวยโอกาส 

ตั้งตัวและรวบอำนาจนั้นมาเบนของตนเสมอ ตังเช่น 

พระบาทสมเด็จพระเจาจอมจกรพรรดิเลนเด้ทรงเสด็จเถลิงถวลยราชสมบ0ต มิได้ 

ตั้งอยู่ ในทศพิธราชธรรมตามโบราณขตติยราชประเพณี พระองค์ชุบเลยงขำราชบริพารที 

หลงอำนาจ ทั่านเมืองจึงเกิดความระสาระสาย เกิดโจรโพกผาเหลืองขนทีกำเริบ และเมือ 

พระองค์เสด็จสวรรคต เกิดขบถตั้งโต๊ะ สถาปนาพระเจาลูกยาเธอเจาพาชาย * หองจูเหั๊ยบ’ 

พระบรมโอรสาธิราชปราบดาภิเษกเบนพระบาทสมเด็จพระเจาเหยนเด้เหน่อเกลาเจำอยู่หำ 

น่านเมืองสู่กสิยุค เอกอํครอภิมหาเสนาบดีตั้งโต๊ะผู้ช็วรำยถูกฆ่าตาย เกิดการแย่งอำนาจระหว่าง 

ก๊กทั่งสามหริอผู้ครองนครทั่งสาม คอ โจโฉหนีง ชุนกวนหน่ง และเล่าบหนึ่ง ทำสงคราม 

ประทั่ตประหารตัน เพอการได้มาซึง “อำนาจ” และจะใช้อำนาจตามจุดมุ่งหมายของตน 

โจโฉ หรอ จอมนายพล ( 06ก61,ส11881ฌ0) [จโฉผูครองอานาจคนหนงได้ 

โอกาสดืที่สุด เพราะปฎิรป ปฏิว๎ตริฐประหารสถาปนาตัวเองดำรงตำแหน่งเบนเอกตัครมหา- 

เสนาบดี ครองอำนาจบริหารส่วนกลาง คอมหานครลกเอี๋ยง ยึดสมบ็ตพระเจำเหยนเต้ 

ผ้ทรงพระเยาว์เบนฆัารพรรติหุ่น จะกระทำการใด ๆ จอมนายพลโจโฉแอบอำงพระราชกระแส 

ริบส่งเพื่อใช้อำนาจบริหารตามอำเภอใจ และเมอวางนโยบายการเมืองจะครอบครองแผ่นดิน 

จีนทั่งหมด หากแคว8นใดขดขวางย่อมหมายถึงทำสงคราม เพราะสงครามเบนผลอย่างหนึ่ง 

ของนโยบายการเมอง (^31: 13 3 เว0เ11108.1 301, 1า6ก06 ไ1 1า8ธ 10 1301111031 ล!ณ) 

แต่ โซเรืยตกล่าวไว้ (ดดแปลง) ใหตรงกนขามวา ?6306 13 1๒ 001ไ11ฑ1131101ไ 0^ ผล! ๒ 

011161- ณ63กร หริอจะกล่าวตามทฤษฎีภูมิรัฐสาสตร (060^011110) ของแม๊คกินเตอร์ว่า.- 

เ‘ใครครองใจกลางยุโรป ผู้นนครองใจโลก 

ใครครองใจโลก ผู้นั้นครองเกาะโลก 

ใครครองเกาะโลก ผู้นั้นครองโลก” 

๖๗ 



ทฤษฎึการเมึองของ ๆพณฯ จอมนายพล!'จโฉ'ว่า.- 

เ6ใครครองนครลกเอย3 ผูนนครองไจคนจน 

ใครครองใจคนจน ผูนํนครองแผนดนจน 

ใครครองแผ่นดินจน ผูนนเบนจกรพรรดิจน” 

ๆพณ ฯ ซุนกวน เจาผครองนครกงตง ครองอานาจนบเบนทสองรองจากกรุง 

ลกเอี๋ยง และมีอุคมการเช่นชาวตะวันตกว่า * เบ่นหนึงในกรุงลอนคอนดีกว่าเบนลอบัน 

กรงโรม ” นอกจากนํ้นแวัวภมิประเทศเขตแศรนมแม่นำชรางวัน เบนปราการธรรมชาต 

บองกันวัตรทีจะกรืธาทัพมาเบยดเบยนรุกรานไค้อกครอ ขาวปลาธญญาหารบรบูรณ นายทพ 

นายกองมีผี1มีอเขมแข็งกลาหาญ เสียสละ สามคดี จงไมไค้กมหวใหแกจอมนายพล!’บัฉ 

หรือจะกล่าวอย่างวักบณะการสงศราม สวัอบจจุบนนกํศอ แควนกงตงม ศกยสงคราม 

(\^31* ?0เ61น13ไ),, สงมาก และความพรอมเพรยงเบนกำลงในญจองกงคง ดงพุทธรจนะรา 

“สามคุ คานํ ตโป สุโข,, กล่าวตามคำพุดของโลซกในหนงสีอสามก๊กฉบับเวัาพระกาพระศวั3 

(หน) ใน้เหนศกดิศรและปฏญญาสากลวาดรยสทร^กรกาพชองมนุนกจนรา,“ 

“ข้าพเจ้าเห็น'ว่าโจโฉหรือจะเลยงท่านเบน,ไ!/เญ่ ถึงจะทะนุบำรุงก็เบนแต่พอ 

ประมาณ แม้มึบ่าวตามหวังอย่างมากกไพกงสีศน กงแม้จะมมาขกแตตรเดกร จะเหมอนทาน 

เบน'โสดอยู่ ในเมีองวังตงหรือ ” 

สรป ฯพณฯ หำเจาท่านซุนกวนไค้ขอยุติว่า 

“วักษาสถานภาพเดิม (รเสบ!ร 0^๐) 

หรือ'จะกล่าวถึงหลักโครงสร้างของ'บ่'ระ'เทศ'หรือ1แอ,รนวั1แประกอ,บดว,ก การทหาร การ 

เมีอง การเศรบรกจ สาคมและจตวทยาของแครนกงตงม!,ศรงสรางอนแชงแกรง กลารคอ*'" 

การทหารกลาแขงพรอมรบ การเมองภายในมสภาความมนคงแหงเขตแครนเสมา 

อาณาจกร ซึงประกอบดวยผทรงศกเรต^หเฉลกรฉลาค ซอสตยฟิจรต รกบานเกดเมองนอน 

มีเอกภาพ'ในการเมีอ3๓'รปกครอง มีความคิดแยบยลริกษาผลประโยชนของแควนใด้ การ 

เศรษฐกิจดื ข้าวปลาธญญาหารสมบูรณ์ การสงคม'จิตวิทยาพลเมืองอยู่ต็กินดี สามัคคี 

กลมเกล'ยว นํบ่ว่าม โครงสรางของแศรนแช่งแล,งิง เสกยรภาพมนศง 
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^เลาบ” เชือพระวงศ์ชนสมเด็จพระเจาบรมวงศ์เธอ พระบตุลา หรอเรยกง่ายๆ 

ว่า สมเดจอา (เล่าอ8วงเจก) ตำแหน่งยีตงเฮา เสนาบดีกระทรวงหัง (เต^สุนเร 01โ611ธึเ1ถ2 

IV[๒18161- 0^ 1๗ บล!306) นายพลเร่ร่อนเบนอีกอำนาจหนึ่ง ซึงยึดม่นในอุดมคติว่าเบน 

เชือกษัตริยขตติยะตองสู้กู้บลลงศ์ ถวายพระราชอำนาจต่อพระบาทสมเด็จพระเจาเหียนเติ 

เหน่อเกลาเจาอยู่หัว โดยมี'ขอีแม้'ว่า "ผู้ลงนามริบสนองพระบรมราชโองการ (00ใ1ฑเ61-ธ1ธึ11) 

คอตำเล่าบเอง,, 

ก๊กทั้งสามในสามก๊ก โจโฉเบนผู้นำชนิดเผด็จการ (ไน0^31 16๗6181ท่08 & ^ไ1เ001-6เ10 

16๗61-ร1ไ1?ร) เบนผาย ‘ซายฟิค,, ชุนกวนเบนผู้นำแบบ "ประชาธิปไตย (1)6๓001-^10 

บ63ค61๗1เวร),, มีสภาความมีนคงแห่งแควนเบนที่ปรึกษา เบนผาย "กลาง,, เล่าบเบนผู้นำ 

แบบใช พระคุณ (01า31-ใ81ท3110 บ6ส(า61-8เา1บ8) เบนผาย ขวาสุด 

ทั้งสามท่านมีอุดมการในหัทธิ (๗1010^) ตรงหันว่า 

"ถวายอำนาจแด่พระมหาหักรพรรติโดยที่ตนเองเบนผู้บริหารอำนาจ,, เมอต่างมี 

อุดมการตรงหันเช่นนึ่ ผลประโยชน์ที่จะได้คอการครองอำนาจซึ่งด่างปรารถนาย่อมขดหัน 

“จึงจำสงหารเพื่อนรักให้ตกษัย เพราะผลประโยชนขดกนต้องบรรลัย’' 

สรปวา ทั้งสามผายนึกถึงประโยชน์ส่วนตัว (?61-ธ0ฑล1 ๒161-651) โดยเอาหัตถุ 

ประสงศ์เพอผลประโยชนของชาติ ( ^3บ0ก3ใ ๒161-681) เบนเครองบงหนา เหตุเกิดแต 

สม0ยสามก๊ก และบจจบนนเล่า ? ประวตคาฟิตรย่อมชำรอย (พ[18101-^ โ:6156318 โเรธน) 

อาริมภกถา (?16สฌ!ว๒) หริอโหมโรง (บ]:6 1๗6) ยุทธนาวีที่น่านนึ่าชำกงยํงมิได้ 

ปรากฏ หัาเบนงิวแก้บนกํเพยงแต่เบ่า ตู้ตตู๋ เท่าน่น 

การเขียนหริอบรรยายเร้องการสงครามแหัวจะไม่กล่าวถึงคำของบุรพาจารย์ในทาง 

"ยทธคาสตร์ (51โ:316ธึหั หรอจากยุทธคลป (^โ-1 (น พ3โ: ) ’ เสยบำงประหนึ่งว่าไม่ได้ 

ไหว้ครหริออาจจะท่า,ใหัท่านผ้'อ่าน,ตำน,นิได้ว่าขาดความ!ใ'นเรือง:ย'ทธศาฟิ1ตร์ จึงขอยกคำกล่าว 
* ข ^ ข จ 

ของซนซ (3x111 121โ) หร็อ ซํนจอ บุรพาจารย ในสงครามของจีน (๕๐0 บก่อนคริสต- 

หักราช) ได้กล่าวว่า 

๖^ 



ศลปการสงครามนนมึบจจ้ย่สำคัญตายคัวอยู่ ๕ ประการ อบจะตองนามาพจารณา 

ไตร่ตรองเสยให้รอบคอบถี่คัวนก่อนที่จะพิเคราะห์ภาวะต่าง ๆ คันได้มาจากสนาบรบ บจจย 

สำคัญที่งห็านคือ.- 

๑. จริยธรรม 

๒. พา 

๓. ตน 

๔. แม่ทัพนายกอง 

๕. ระเบียบวิน8ย 

นโปเลยนทรงรบ ส่งวิา 

— ยทธวธเหมอนแขนบา ยทธคาฟิตรเหมอนรางกาก เสนาธการเบนม'แสมอง 

และ,วิธีหนึ่งที่'จะคัางศึกษาศิลปการสงครามนาแใด้เแก่การอ่าน ป'ระว่ตศาลต'ร์'การ 

รบ อ่านซาแคัวซาอีกจึงจะฟิามารถเขาใจได้ตว่า บรรดาแม่ทพนายกองทังบลาย 

นั้นเขารบคันอย่างไร 

เคลาเซวิตซ์ 

นายพลอาจารย์ใหญ่ผายยุทธคาสตร์1ของเยอ'รมั0แอ1ธิบ'ายว่า ยุทธคาสตร์คับยุทธวิธี 

เบนคนละเร้อง ยุทธวิธีเบนการสงการและอำนวยการปฏิปตการรบต่าง ๆ แต่ 

ยุทธศาสตร์เบีนผู้'ประสานการรบแห้งต่างๆนั้น'1ห้ด0'าเนินใทัจนบรร'ลุ1ถึงซี่'งจุด:หมาย 

ของสงคราม 

จากหลกของเคลาเ6รวต6รแ^อง นกยุทธคาฟิตรรุนใ1งม 1ดสรุปวา 

^ยทธศาสตร์คือการ'ใ,5!1การยพ'รเพอลา"งลงคราม ยุทธวธคอการใชหนวยทหาร 

, .-..-4."" 1’ ’’ 

ในการรบ หรอเพอการยุทธ 

5173*687 ะ ซบ!!23*1011 0^ เ1า0 1ว31เ168 {01* {๒ 1วข11*1ว๐ร6 0* พ3โ. 

ๆ[•810^0 ะ X!10 1130 0! ป16 311ฌ6(1 ^01:068 ^๐1* บไ6 1วแ1-[ว0ร0 บใ0 เว3บ!0. 

สไรเ00ฟิ (1)371*16113) นายพลเรอผ่รงเคสกลาววา 

“ยุทธศาสตร์เบนการเตริยมกา'รเพอการรบ ยุทธวิธีเบนการปฏิฟ้!การรบ” 

๓)อ 



มาเซลล (^8186111) นายพลอิตาเลียนกล่าวว่า 

ยุทธศาสตรไม่ ใช่ดุจเจาหญิงไนราชวงศ์ ชึงจะต็องอย1 ในระเบียบผูกขาดว่าจะ 

ตองเศกสมรสได้เฉพาะแม่ทิพเท่านั้น ผ้บีงคํบบีฌชาทหารแ3ง้ชํ้น ผบ. หมวดกมี 

โอกาสคิดยุทธศาสตร์กับเขา'ใต้เหมือนกิน อย่างน์อยก็ภายในวงงานของตน 

แมคควายส กล่าวว่า 

'บีญหาส่งกำลิงบำรุงของมนุษย์สกัยหินไม่มีอะไรมาก ดุ้นแสม ๑ ดุ้น กับผู้หญิง 

๑ คนพอแล"ว,, 

เยงกสขาน ริบส่งว่า 

“จงตายเถิด หากสูเจา'โม่เกัาจู่ โจมขาศึก และจงตายเถิด หากสูเจำไม่เก็บยุทธ- 

กัณฑ์ซึ่งถูกทอดที่งไว้ ในแนวหนา ” (จ631-11 10 }บ่ก1 พ}!0 ก11118 11า6 31136^: 

3ทแ แ6311า 1๐ 1น่ท1 พ}าอ {'ล.118 10 1ว1ทบ ท!ว ทวน!!)ทา6ท18 พ}!!ท}! 1}า6 {1*0111: 

1-3ทบ 11137 ท}]:00.) 

เมาเซตง ได้ตงทฤษฎีการสงครามว่า 

การโจมตีเบนกักษณะที่ดีที่สุดของการบองกัน (^\แ3ทบ 18 1116 }ว6ร1 {01*ณ 0{ 

ท่}6{611ท63 ) 

เฟ่รดเดอริคมหาราช ทรงริบส่งว่า 

ตองให้ทหารกลัวหวายของนายสิบในเวลาสงบศึกมากกว่ากลัวอาวุธของชัาลึกใน 

เวลาสงคราม 

จอมพลสมเด็จพระเจาบรมวงศเซอ เจ2ไทากรมหลวงพิษณโลกประชานาถ 

พระบิดานายทหารเสนาธิการแห่งประเทศไทย ทรงรับส่งว่า.- 

การที่จะให้แม่ทัพ ผู้บัญชาการรบทราบเหดุการณ์ โดยถ่องแท้แน่ชัดและให้คำส่ง 

ไปถึงทันเวลา และผู้รบเขาใจแจ่มแจง เหล่าน็แหละเบนหนำที่'ของเสน'ๅฐิการ 

และรับส่งว่า “กองทพนนจะด*องเบนอํนหน็งอนเดยวกํบชาดิ’, จากหนังสอ 

ปีาน1นบาล โดยพระองคเจ้าจุลจักรพงษ ) 

ต}© 



คติทหารเริอ เ'ใช้ลมแล่นล่อง ความคล่องเบนครู ภมิป'ระเทคบงคบ บกรบยนผง***01ก41 

* แบ ค!:ธ!:, แบ 1ณ1(1, น66บ 011 นแนฑธึ 

พล.อ.อ. หะริน หงสกล กล่าวไว้ในหน์งสิอรฎฐาภิรกษ เลม ๑๐ ม,ค- ๒๕๑๑ ถง 

เร์องสงครามว่า 

"นกยุทธศาสตร์บนเก้าอี (/Xน]\!0แ^!น รร๚^Xธ013บ) จคแบบการสงคราบ 

ไว้ ๑๔ ประเภท เช่น.- 

อฒXน^น XV^น 

ร?^รน! XV^น 

707XV^น 

ฯลฯ หากท่านสนใจโปรคอ่านหน0งสอดงกล่าร 

ผายอเมริกา สรุปสงครามไว้ ๓ ประเภท คือ 

สงครามเย็น (00นน) XV 

สงครามจำกัด (น!]V[น!'ฒ XV^น) 

สงครามทวไป (0ธแนน^น XV^น) 

ผายคานาคา ท่านอดตเอากรบบ!รทหารเรอ"ค,]นาคา วลเลยม เอช* วลลสน ทานไค 

กล่าวไว้ว่า สงครามยุคปรมาณูนั้น ควรแบ่งสงครามแบบแข่งกำงโคดรออกเบน 

สงครามหำประเภท คือ 

ประเภทที่ ๑ ‘‘สงครามกระเปา (ฒ080ห^)” เบนสงครามขนาดจวที่สุด และ 

ธรรมคา ๆ ที่สุด,ในกระบวนสงคราบทั้งท้าประ1เภท ไอีแอี การจารกรรบ การ 

สู้รบระหว่างชนเผ่าต่าง ๆ การร0ฐประหาร และอุปตเหตุทงหลายแหล่ เช่น 

กรณีเครื่องบินยู-๒ กรณีเร์อ นฆนธน0 สงครามประเภทน็ใช้อารุธพนๆ 

ความสญเสียและการบาดเจบก็มีเ‘สิยงเอีก ๆ นั้อย ๆ ราว ๒ ถง ๒๐ คน 

ประเภทที่ ๒ ‘‘สงครามย่อย (ฒแ!'XV^น),, ลักษณะของสงครามประเภทน็ กระเอียด 

ไปทางชาตินิยมแลวขยายชอบเขตออกไปเบนสงครามกลางเมอง หรอสงคราม 

ระหว่างเชอชาติ ใช้กำลังขนาดย่อม แลัวใช้อาวุธตามแบบเข่าสู้รบกัน จะ 

0าเน0 



บาดเจบลมตายในการรบแ,ต่ละคร1งก็ปร*มๅณ ๒๐-๒,๐๐๐ คน ในบจจุบ้นิน 

โอกาส,ที'จะเกิคสงครามย่อยนึสูงถึงรอยละ ๙0 การรบในคอง!ก การปะทะกิน 

ระหว่างอาหกิบ่กับอิสราเอลเบนตัว0ย่างของสงครามย่อยตามที่ไค้กล่าวมา 

ประเภทที ๓ “สงครามยึดเยอ ^)” สงครามประเภทนิแหละที่อเมริกาเขำไป 

เกียวของควยมากทีสุด คำเช่นสงครามในเกาหลีและในเวียตนาม เบนการสู้รบ 

เชิงอุดมการณ์และชาตินิยมผสมกันไปมีขอบเขตจำกัด ใช้กำลงขนาดใหญ่ ใช้ 

อาวุธทันสมยคนบาดเจ็บลำ]ตายมากขนกว่าสงครามของประเภทที่กล่าวมาแลวอาจ 

เบน ๒,๐๐๐ กง ๒,๐๐๐,๐๐๐ คน 

ประเภทที ๔ “สงครามโลก ( V07/&เกั” แม้ว่ามีโอกาสราว ๆ รำยละ ๕ เท่านั้นที่ 

อเมริกาจะตำงเขำไปพำพ้นก็ตาม แต่ในระยะเวลา ๕๐ บ่ที่แลำมาสงครามโลก 

ก็อุบ-ติขึนถึงสองครั้ง คือ สงครามโลกครำที่ ๑ และที่๒ สงครามโลกมีลักษณะ 

เช่นเคียวกับการขํดแยำระหว่างประเทศในลักษณะอึ่น ๆ คือ สู้รบกันเพราะ 

อุดมการณ์ และชาตินิยม แต่ไม่จำกัดขอบเขต อาวุธยุทธกัณฑ์ก็มีปริมาณมหึมา 

และพิลึกกึกกีอ และยึงสู้รบกันนานอาวุธก็ชำมีพิษสงรำยแรงยึงขน ใช้กำลำ 

ต่อสู้กันอย่างไม่อนประตู มีบ่อเกิดแห่งกำลังอย่างใดเท่าใดเบนระดมมาใช้ฟาดพ้น 

กันจนหมดสน คำนั้น การสูญเสียย่อมทวีขนเบ่นเงาตามตัวอาจมากกว่า ๒๐ 

ลำนคนก็ได้ 

ประเภทที่ ๕ “สงครามมหาประลัย (^'ธ(ว^พ^), เบ่นสงครามนิวเคลียร์ ใช้ระเบิด 

ปรมาณ และระเบิดไฮโดรเยน และอาวุธอย่างอืน ๆ คำจะกล่าวต่อไป 

สงครามประเภทน้แหละทีน่าจะตำ)งคำนึงถึงใหึมาก เมื่อสิงหาคม ๒๔๘๘ 

อเมริกาไค้ที่งระเบิดปรมาณูลงที่เมืองฮิโรชิมาในประเทศญี่บุน และเพียงลกเคียว 

เท่านั้น ฮิ โรชิมาก็ราบเบนหนำกลองและกลึนชีวิตมนุษย์เบนเรือนแสน ใน 

บจจกันนึสองชาติมหาอำนาจของโลกมือาวุธนิวเคลียร์ คือลูกระเบิดไฮโดรเยน 

ไว้ในศรอบครอง ระเบิดชนิดนิหนึงลูกมีอำนาจการระเบิดและอำนาจการทำลาย 

เท่ากับดินระเบิด ที.เอ็น.ที่. จำนวน ๑.๒ ลำนตัน ซึ่งรำยแรงกว่าระเบิดปรมๅณ 

0ว)๓ 



ที,ทำลายฮโรชิมากว่า ๖๐ เท่า และโอาสทีอเมรกาจะดองเขนิบ่เกยวขอน 

สงครามมหาประล0ยนิก็มีถึงรอยละ ๑๐ ถงรอยละ ๕๐ เบนสงครามทอาจจะลาง- 

ผลาญซีวิตกว่า ๒ พนลานซีวิตในชั๋วิเวลาสนนิดเดียว 

(จา?าเรืองสงครามล้างโคตร ในหนงสอคราร/รูดอปธ"พ^ ของบรษทเอสโ*# 

แสตนดารด พ.ส. ๒๕๑๕ แปอและเรยบเรยงโด^ พอ.พ. วออภ ไรวนาสพธ) 

ยายรสเซข ว่าไว้ ๓ ประเภท คึอ 

สงครามโลก 

สงครามเฉพาะแห่ง 

สงครามปลดแอก 

โทราศาสตร์ก0บสงคราม สาเหตุที่เกิดสงครามขนอยู่กบดวงดาว 

- ดาวอิงคาร (ฒ^ร) เทพเจาสงคราม มุทะลุ ฉุนเฉียว 

- ดาวพฤห์สบดี 0ข?!,Xธ:&) เทพเจำแห่งปราชญ์ ฉลาด ระแวง อิจฉา 

- ดาวมฤตย (ฃฒซร) จอมอุบทวเหตุ ฉุกเฉิน ไม่คาดผน 

- ดาวเสาร์ (ร^!1ซ!ข\0 คณบดีแห่งชนกรรมาชีพ พยาบาท ฆาตกรรม (โลก 

และคาวนิน่ากลวิจริง แต่เราอยู่ ในโลก ตำงจำทนต่อโลกแห่งฒันา) 

พ,ท พระศรสทธสงคราม (ดิน ท่าราบ) 

- “ ยุทธศาสตร์เบนวิทยากระทำสงคราม หรือวิชากระทำสงครามเกี่ยวกันกับ 

ยุทธวิธีจน'ใม่มีผู้ใดสามารถกำน,นดเ'ข1ดใ'นระ1น'ว่างยุทธคาสต'ร์กัยยุ1ทธ,วิธีให้ 

แน่ชีคลงไปได้ ; 

จากตำราพชยสงครามของในย”แ'แ พงศาวดารไดกลาวไววา สมเดจพระรามาชบด 

ที่ ๒ ได้แต่งตำราพิชียสงครามไว้เมอบมะเดียกัมฤทธิศก พ•ค- ๒๐๔๑ สมเด็จพระนเรควร 

มหาราช''เด้ทรงแต่งเดิม'โว้1กัง'จะยกมาเบน*ขํอิง์นิจารณาการดั้งทัพของโจโฉว่า เมอโจโฉยกทัพ 

มาและตั้งค่ายเร็ยงราย,บ'นบกเบน1แ1นวรบยา'วถึ'งสามพนเสน (ประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร ยาว 

จน'ใม,อาจปลง,โจเชอเพราะไม่'ทราบสมยนนจะ'ส'3การอย่างใด) คงจะตั้งค่าย “แบบนาคนาม,, 

ตํๅรบพชยสงครามทานวาไวดงน'- 

(ท) (ร. 



เ ใกลคลองหวยแม่นำไหล บ่งค'มชอไว้ 

ว่านาคนามโดยการ” 

สฺวนกองทัพของแควนทังตั้ง ซึงเบน "ผายตะงร้บ,, ตามตำราพิทัยสงครามคงจะ 

ตงคายใหตองตามนามกลคกชฐว่ๅ โพงบ่อนำ” ตังน่.- 

กลหนึงซึอว่าโพงบ่อนำ คิดติดต่อขำคึก ผายเขานึกดแคลน ใครรุกแดนรุกคาว 

เลียบเลียมกล่าวข่มเหง ชระเลงดูหมีนเรา โอนอ่อนเอาอย่าขวาง ทัางเราทำดุจน่อย ค่อย 

เจรจาพาที ทับคดีชอบไว้ อ่อนดีอใครตามใจ นาไหลลู่หลีงหลาม พูดงามกานกงใบ อํทํยา 

ไศรถ่มถด อดคำกล่าวทำวเอา ครั้นว่าเขาด หมีนผินทังพลดูแคลน แดนพังดูถูก ประดุจ 

ลูกหลานตน ครนสปสกลไซ้ จึงยกได้เขาดีน เราลุกยืนผกไว้ ไค้เขาทำสง่าเงย เคยหนำตา 

โอ่โถง ดุจหนงโพงได้นำ คำคิดติดต่อ ชี่อว่าโพงบ่อนั้า” 

การจดทพเล่า กองทัพของนายพลเร้อจิวยี่ จดหน่วยคอมมานโดหน่วยละสามพัน 

ส่งไปตามจุดต่างๆ แสดงว่าตงแต่ "สมไยสามก๊ก,, จนบ่จจุบันการจดหน่วยสาม (XIง! 

เหมาะในการยุทธวิธีทั้งรุก - ร0บ่ หรือในหน่วยนั้นก็คล่องตัวในการ 

จู่ โจมเจาะแนวโจมดี - โอบบก หรือสน่บ่สนุน โบราณไทยท่านก็ตัดหน่วยสามเช่นทัน 

ท่านตัดรูป "ต?เพชรพยุหตั้งในบาที่ตับทันยกเดินก็ได้” คือมีความคล่องตัว ยืดหยุ่น ตังภาพ 

น.อ. สมภพ ภรมย์ ร9น. ขออญเชญพระราชนิพนธ์ของทันเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖ 

"แม้หรังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พรัอมสรรพ์ (ร! ^18?^0ธ]^ ฆ]VI) 

0า)๕ 



เบนยุทธศาสตร์ และศัตรูกลามาประจัญ อาจสู้ริปูสลาย เบนยุทธวธ็ ศำกล |ว 

ข้าง^บน'แเบนคำของบุรพาจารย์ในการสงคาราม ขออญเชิญมาเร์แบนสกขม'3คล 

จดวิกฤต 

อะไรเล่าเบนจุดวิกฤต ( 081'1'10^ ?0๓X ) ของยุทธนารืท็่น่านนํ้า ‘ ชำ^ 

หรือลุ่มแม่นํ้าทั้งสาม (0ธ1^;ง มาบรรจบกนอันกจัางใหญ่เบน ลนเท ห^อ 

ทะเลนํ้าจืด” การยทธทางเรืออันจะเกิดขนระหว่าา ฯพนเย ผู้ครองอำนาจท้าสาบ 

ที่เรียกว่า ; ฟิามก๊ก 

ภมิภาพยทธบริเวณ (ร0ฒ^10) 

- กองทัพจอมนายพลโจโฉยาตราทัพจากนครลกเอียง รอนแรมทำการรบชนะ 

ตลอดมาจนได้ครองเมืองเกงจร ปรารภกับทีปรกษาทังปวงว่า เลาบนนเบน 

คนมืสติบญญา ถำละไว้ชิาก็จะมีกำลงมากขึน อุปมาเหมือนนกอนชนบกยง 

ไม่ขนพร8อม แม้เรานึ่งไว้ในรังฉะนี ถาขนขนพรอมแลวกบินไปทางไกลไค 

และเล่าบคตรผ้ไมรคแเ ขาดกตญถเกตเวทไคหนไปอยูในเมองกงแย 

กัองคิดกำจัดเสีย ซุนฮัวที่ปรึกษาการทัพเสนอแนะให้โจโฉเชืคเชิญชุนกวน 

มาเทียวเล่นบา ณ เมองกังแฮ แกัวคิดกบชุนกวนจบเลาบ ใหไค ถาไดตว 

เล่าบแกัวจะแบ่งเมืองเกงจวให้ครึ่งหนึ่ง แกัวสาบานเบินพี่น์องกัน โจโฉอึง 

แต่งหน์งสอไปเชิญซนกวน และเตรยมบพบกเรอไว ลเ เมองเกงจว โฆษถา 

ชวนเชอ (?เ^0?^0^0^) ให้กิตติกัพท์ปรากฎว่ายกพลมารอยบมืน แก 

เรอรบซ'3ทอดอย ถ ชายทะเลนนคงหนงเตมไบ่บงบ'บาก^บร บพบกเรยงราย 

ไปสามพนเสน (ซิ1230 กโลเมตร) สรป จอมนายพลโจโฉปลงทพลงท กาบก 

ซำกํ๋ง เมองเกงจิว คนละผงทะเล (ลนเท) กบชุนกวน 

— กองทพซนกวน เจาผครองนครกงตงมอบอาญาสบใ3 ใหนายพลเรอจวยเบน 

“แม่กองทัพหลวง,’ (กัาจะเทียบกับบ่จจุบันคงจะเทียบได้กับตำแหน่ง พลเรีอเอก 

ผ้บัถ)ชาการทหารบก - เรีอ - อากาศ อเมริกันภาคแปชิพค) จัดทัพบกเรีอ 

จากแควไเกังตงมาปลงทพตั้งรับอยู่ที่ ปากนํ้าเมองกังแฮ โดยมืขงเบ้งเบนที่ 

ปรึกษาทัพ ลงเรือนอยลอยอยู่ ใกล้เรือรบท่านแมืกองทัพทลรงอิวยี่ 

00*บ 



- กองพัพพระบตุลาเล่าบ1หรือเล่าอำงเจ็กยกกองพัพจากตวเมองกงแฮไปตงรออยู่ท 

ตำบลแฮเคา และจิคแต่งบเด็กให้ไปเยี่ยมขงเบงหำหนาเสนาธิการ (0ห1บบ 

อบ บหบ อฒบบ/\บ 87^บบ) ของตนซึ่งไปเบนที่ปรึกษาการทพวิวยี 

และต่อมาเล่าบี1ได้ไปเยี่ยม'จิวยี่และ'ขงเบ่ง เล่ามี่1รบคำชแจงจากขงเบงว่า อย่า 

ได้วิตกประการใดเลย ต่อมา เดอนอายแรมหาคำ จงไหจูล่งเอาเรอนอย 

มาคอยรบขงเบงที่ฟากแม่นำ ข9,-เงทศท8กัษิณ และถํ้าเห็่น ลมพดมาแดทศ 

อาคเนยเมอโดขงเบงจะไปหาเล่าบ 

ดุลย์อำนาจของกองพัพทงสาม (82แเ11ใ0© ©! ?๐-ผ61*ร) 

การยุทธครั้งน็ อย่ที่กำล่งที่งสามซึ่งยงแบ่งแยกกันอยู่เบนการถ่วงดุลย์กำลงอำนาจ 

ซึ่งกันและล่น หากผายใดได้รวมกับอีกผายหนึ่งเบนพันธมิตรทำการสงครามกับ 

อีกผ่ายที่เหลือแลำ การยุทธระหว่างพันธมิตรย่อมครองการได้เปรียบแก่ผาย 

ที่เหลือ 

ฯพณๆ จอมนายพลโจโฉมีความเจ็บแคนเล่ามี่มาเบนเวลาชานาน จึงยาตราพัพ 

มุ่งส่แควนกังตั่ง ซึ่งเบนแควำเที่มีเอกภาพมึนคง เบนบกแผ่นแน่นหนา ทำการโฆษณา 

ชวนเชอให้ แควนกังตงรวมกับแคว่น่ตนเบนพันธมิตรกวาดลำงนายพลเล่ามี่บรมราชวงศ์ 

ผ้เร่ร่อน ซึ่งมีล่ากังพลน่อยแต่เข็มแข็งคำยมิทหารเอกที่กลาหาญ หลีกการเข็าประจญหนำ 

ดำยล่ากังน้อย นิยมการรบรูปของสงครามนอกแบบ (ขน!00น!\^บษ1X10น!^^บบ&บบ) 

คอสงครามกองโจรน่น่เอง (อขธบ!บบ^ \^\บบ^■บบ) ที่ว่าเบนสงครามนอกแบบก็คอเบน 

การส้รบที่ไม่มีแบบอย่างทางทหาร เช่น ไม่มีการใช้บนใหญ่ยิงสพับสนุน ไม่มีการยกพล 

ข็นบก ไม่มีที่ตํ้งแนวหกัง เพราะกองโจรปฏิปตการโดยอิสระอยู่ ในดินแคนทีขำศึกยึดครอง 

กองโจรไม่มีการเผชิญหนำกับขำศึกดำยก0าลำเท่า ๆ กัน มีแต่การใช้เล่ห์เหลี่ยมลอบกัด หรือที่ 

เรียกว่า “ซ-ดแลวเผ่น” (ห!X ^น!!) ฒน!)” ยุทธวิธีเบองกันที่เวียตกงลือเบนหกักประจำไจ 

เหมือนกับกองโจรทำโลกก็ศึอหกัก "มงมา กูมุด มงหขุด กูแหย่ มงแย่ กูด มงหน็ 

กตาม” เวิยตกงจะหลีกเลี่ยงการปะทะ และจะหาทางเขำตีจุดอ่อนที่สุคของขำศึก การชุ่ม 

โจมตี โดย'ไม่ร้กัวเบนยุทธวิธี'หกัก'อ!ย่า-งหนึงของกองโจร บรรดาทหารอเมริกันที่ทำการรบอย่ 

๓) ๓) 



ไนเวิยตนาม ประสบบ้ญหายุ่งยากไน การทีทำการรบกบขาศกทีไม่มีดํวิตน’ ( 

ฒฒ7) เนองจากเมอถูกชุ่มโจมตี (^ธฃรจฒ) ไค้รบความเสียหายแลวมกจะหาตว 

เรียตกงไม่พบ ทั้งนึ่เนึ่องจากเวิยตกงถือหล้กกองโจรทีว่ากองโจรตองมีดรามคลก,31คลอนตว 

(\40ธ1จ1ช7) เบนเลิศ คือสามารถจะเคลอนทีไปไหนได้อย่างรวดเร็วเหมีดนนีศาจ แมี 

ในเวลากลางคืน (จากบทความของ สุวิทย์ สุวรรณ-ชุมนุมจุฬา ๒๓ ต•ค* ©๒) ประกอบ 

ทั้งความเบนบรมราชวงศ์ของนายพลเร่ร่อน เล่าบ ย1อมก่อ,ให้เกิดสงครามจิตรทยาทได 

เปรียบแก่ผายจอมนายพลโจโฉเสมอ และทีสำคญทีสุดนายพลเล่าบีไค้หวหนาผาก เสนา~ 

ธิการทีชาญฉลาด ทยิงรดนพามหาสมุทร ซงในสงครามจิตวิทยารอบรูในการรา'3กำล้3 

ส่วนนอย เพ้อทำการรบให้ได้ล้ยชนะต่อกำลำอนเหนีอกว่า โคยใช้ธรรมชาตภมประเทค 

เบนบจจิยร่วม ส่าหรีบีสนับสนนการรบให้ยงประโยชน์แก่ผายตน เช่นในการเผาทหาร^ไฉ 

ให้พ่ายแพ้ทีทุ่งพกบ๋อง พำทำนบไขนำท่วมกองทัพของโอโฉทแมนำแบ่ะโ'ก ยงความวปโยค 

เจ็บแคำแเสนสาห0สให้แก่จอมทัพโอโฉเบีนอย่างยิง 

แควนทังตง ทันม ฯ พณ ฯ ชุนกวนเบนผูครองแควนเบนตนแต'แทมปราการ 

ธรรมชาติบองทันให้น์นคือ แม่นำขวางทัน จอมทัพโจโฉจงมุ่งขอใหแควนกงตงเมนท,นรมตร 

แต่ทว่าการเดินแต่มค และการดำเนนสงครามจตวิทยาของโอโฉและเลาม นน ผดกนราว 

ดำทับขาว โจโฉเดินแตมในการแสดง เดชานุภาพ เขยนเสอใหววกลว ใหแควนกงตง 

ครามเกรงและจ ะได้ร่วมเบีนพไเธมิตรในทีสุด 

ๆพณฯ เล่าบีโดยเสนาธิการขงเบำหาไค้ใช้เตขานุกาพใม หากแต่ใชสงคราม 

จิตวิทยาโ'มบถ'เาชรนเชอทาใหชนกรนและใจใฉผยิใจกม’ ตอนนสามกกฉบบเอาพระยา 

พระคลำ (หน) บทที ๓๘ นน ขงเบง กล่าวว่า 

‘ไจโฉยกกองทัพคร็งนึ่เอิกเกริกด'3แผ่นกินจะกล่ม เห็นชุนกรนจะสะดุ้งตกใจอย่ 

ตีร่ายจะใช้คนสอดแนมมาถึงเรา ล้าแลผู้ใดมาถึงท่านแล้ร ข้าพเจ่าจะขอรบอาสาแต่เรือ 

ลำหนึ่งไปทับ ลน'ขาพเจาสามนอ เท่านึ่ ไปยุให้ชุนกวนผิดใจทับโจโฉให้จงได้ ล้าโอโฉแพ้ 

ก็จะเล้าดวยชนกวน เหินไดทรงทแลรเราจะเขาชงเมองเกงอวเบนกาใ3เบลา แมชุนกวนแพ 

เราก็-จะคิดแก้'ชิงเอาเมืองก8โงตงไ'ริ " นึ่แหละสงครามและกลการเมีอง ใม่มิชาติใดจริงจำทับ 

๓) (ฝ) 



ชาติใด ทุกชาติถือประโยชน์ของชาติ (1^X101^1, 11จ7บ&ธราโ) เบนสำคญทีสุดไม่ 

จริงใจต่อกัน” 

แน่นอนเมือซุนกวนผิดไจกับ!จโฉ “ เล่าบี่กับซุนกวนก็ร่วมเบนสมพิน่ธมิตรกน 

ก่อให้เกิดการได้เปรียบในการล่วงดุอย์อำบ,ๅจุ เมือ!จโฉผิดใจกับซุนกวนแกัว ซุนกวนย่อม 

จดตังกัพ และใครเล่าจะได้ริบภาระกันหน์กิในการบองกันบานเมืองในคราวกับขนเช่นน้ 

สามก๊กได้กล่าวไว้ความว่า “ความภายในติดขVเทปรกษาปกัดบ่ญชาการเตยวเจยว 

ความนอกทาทางออกไม่ไดใหปรกษาแม่ทพเรอจวย ” ประกอบกัวยจิวยี่เบนญาติสนิท 

ของเจาผู้ครองแคกัน เพราะจิวยี่เบนเขยน่องของซุนเซ็ก ผู้เบนพี่ของซุนกวนผู้ครอง 

นครกังกัง ฉะนั้นนาหน์ก๊ในการครองอำนาจทางทหารของจิวยี่รวมกับความเบนญาติ 

( ?3เ1-0ถ6 ร7ร(61ท) แม่ทัพเรีอจิวยี่จึงริบภาระเบน “แม่กองทัพหลวง’, (0อฌ1ท311ง่61 111 

0เา16* (วเ เบ6 รน!วฺ!•ธกา6 {๐1-06ร) ประธานสภานโยบายบองกันราชอาณากักรกังตั้ง นายพล 

เรือจิวยี่แม่กองทัพหลวงหรือผู้ทัญชาการทหารสูงสุดได้พิจารณาแกัวเห็นว่า 

“การรบโดยเบนผิายตั้งกับนั้นเบนการผิดดำนจิตวิทยาทำให้ขกัญทหารตีา เพราะ 

ตไ)งรอให้ขำสึกเขำตี ทหารย่อมเกิดความหวาดระแวงและวิตก อาจจะกล่าวได้อีกน์ยหนึ่งว่า 

จิตใจทหารอาจจะฮึกเหิมที่จะทำการรุกมากกว่าที่จะคอยเผิาแกบี่ญหา ชาติใคก็ตามไม่สามารถ 

จะชนะสงครามได้กัวยยุทธคาสตร์การกับ การตั้งกับอาจจะชนะในการรบได้แด่มีความหมาย 

จำกัด อาจหมายถึงกัยชนะในการรบแต่ไม่ประสบผลสำเร็จในนั้นกัตถุประสงค์” 

กังนั้น นายพลเรือจิวยี่ แม่กองทัพหลวงหรือผู้ทัญชาการทหารสูงสุด จึงกับ 

กระบี่อาญาสิทธื้'กัดทัพบกเรือวางแผนการสงครามทำการนิองปราบ (จธ'!,(วธ) โดย 

วิธีรกต่อตีขำศึก 

วิเคราะห์กำล"งท่พของทำสองผาข 

กำล่งท8พของจอมนายพลโจโฉ มากกัวยกำลังพล สรรพกัวยอาวุธยุทโธปกรณ์ 

แต่ได้กำลัง-จากทหารเชลยเบนส่วน,ใ'หญ่ ขาดเอกภาพการทำการก็มิถนัด ประกอบท1งการ 

ยุทธคนั้งนึ่ต็องกระทำการยุทธทางเรือ การเดินทัพมาไกล แนวรบยาวเกินสายการบังกัน 

บัฌชา (ร?^^ (วน บ) การส่งกำลงบำรุงสน์บสนนมิได้เต็มขีดความสามารถ 

๗ 6 



ขวัญทหารไม่ดี มีกำลังมากก็เหมือนมีกำลังน้อย การส่งกำวังบำรุงหรือคลง,ส-สมเฟิบยงโข้ 

จู่โจมไค้ง่าย 

กำลงทพของพนธมิตร แม่กอง'ทิพหลวงผู้บญชาการททา'รสูง'สุด จวยร่วมกน 

เชอพระวงศ์เล่าบ่น\เกำวังพลนิอย แต่ขวญทหารสูงมาก เพราะเบนการบองกน1’อกราช 

รบเพื่อความอยู่รอค (รซก\น\^บ) มีนายทหารผายกำวังรบ และผายเสนาธิการมีสมรรถ- 

ภาพสง ภมิประเทศทีเบนแม่นำขวางกนทำ'ให้ไค้เปรียบแก่,ขาคก ไค้เปรยบในทางกูมสาสตร 

ทหารชำนาญในการรบทางเรือและใช้แนวทีหา เขาทำการบ่อนทำลาย (ร&๖0{อธึวั เชน 

ส่ง บ่งทอง อยกาย เขำมาบ่อนทำลายตามแผน ทำการรบไม่ไกลจากฐานทพ การสง 

กำวังบำรุงมีประสิทธิผลย่อมยำความไค้เปรียบในการกทธ 

ทฤษฎืการเมิองของโจโฉ 

การพิจารณาดุลย์อำนาจกำวังอำนาจของกอ'งทำผที่ จะเข็าทํ'าสงครามประหต1ป'ระทาร 

วันครั้งน็ 

"หากจะ,วิเคราะห์ตาม1ทฤษฎการเมอง'ใน1หนํงสอ อรรถคาสตร (^นนซ&ธ^รXน^) 

ของท่าน “วิษณุคุปต์ (VIรซ^ซซอซ?XVบ่, ผู้มี'ชีวิตอยู่ ในราวบ่ ๓๑๒-๓๙๘ ก่อนคริสตกาล 

แวัวไซร้ ท่านจอมนายพลโจโฉมีแผนการลํ้าลึกในการกรีฑาวัพแบบวักรวรร^ยม จะเมิน 

ว่าโจโฉดำเนินแผนการตามทฤบฏิการ1’มกง ^ ปร-กา^ ตามฉบบของทานวบณุคุปต คอ.— 

นโยบายที่รํฐพึง,ใช้ ในการเมืองระ,ห'ว่าง1ป'ระเทค,มี ๖ ประการ คือ 

๑. นโยบายสนติภาพ (รVซจซ! ทรือ ?^0ธ) 

๒. การทำสงคราม (VIอ?หรือ ^น) 

๓. การวางตนเบ่นกลาง (Vร^ซ^ หรือ อธรน?^น10ซ 0? ซนซ'Xน^น!1XV) 

๔. การตระเตรียมการ (VVซV หรือ น!V?0ซ1ซ0) เข้าใจว่าคงเบ่นการ 

เตร้ยมอย่างทีเรียกว่า'ความพรีอมรบ (น!!น!'XV?V น?น?V?นจซนรร) 

๕. นโยบายสรำงวัมพันธมิตร (รVน!ร?Vน ทรือ Vนน!^ซซน) 

๖. นโยบาย ๒ ผาย (จอซธนน นอน!ซV) ไค้แก่ทำสญญาวันติภาพวับ 

ประเทศหนง และ1ในขถ!ะเตยวกนกทาสงครามอกประเ^ท1!วหนง 

๘๐ 



วเคราะหจากหลก ๖ ประการน จอมนายพลโจโฉใช้หลก ๒-๔-๕ และ ๖ เวน 

หลก ๓ เทือให้ได้มาตามหลถ ๑ โคยโจโฉต่งจุดม่งหมาย'ไว้'ร่า โจโนิจะตองเบนผู้ครอง 

อานา'จแฅผูเดยา 1นแผนดนจ14 หรอ ‘ ใครว่ะใหญ่กว่าอว’, โดยถือหพักปฎิบํต ๓ ประการ 

ของท่าน'วิษณุคุปต์ คือ.- 

๑. มนผู้เคมีกำลงคอยกว่าผ้อืนควรทำสญญาสนติภาพกบผ้ที่มีกำลงเหนือกว่า 

ทั้งนเพราะ “กำลังคืออำนาจ,, 

๒. มนผู้ใดมีกำลงกลาแข็งเหนือกว่าผู้อืน อาจทำการสงครามได้ 

๓. มนผู้ใดเห็นว่าไม่มีศตรูผู้ใดทํสามารถทำอำเตรายแก่ตนได้ แต่ตนก็ไม่ 

แข็งแรงหรึอมีอำนาจพอจะทำลายลำงศ,,ต่ร ควรถือนโยบายเบนกลาง 

หลกปฎิบต ๓ ประการนื โจโฉประมาณขีดความสามารถของผายตนแลว โจโฉ 

ตืดสิน,ใจ1ใช้หลก่ปฏิบ่ตที่ ๒ และเทือความมิ'นคงของชาติก็มิเวไที่จะปฎิบ่ตข็อ ๑ พรอมไปควย 

ตามหพักดงกล่าวขางพันน จึงสามารถแบ่งรํฐออกได้เบน ๓ จำพวก คือ 

๑. ^01^1รเ ได้แก่ชาติที่มีแนวโนไ)ที่จะรุกรานประเทศอื่น ๆ 

๒. ธ:สุน]บ]ว!']ร!; ได้แก่ชาติใด ๆ กํตามทตองการรกษาคลยแห่งอำนาจให้อย่ใน 

สภาวะสมดุลย์ให้นานที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ 

๓. □น]6!181: ได้แก่ชาติทีอยู่เฉย ๆ เพราะไม่อยู่ ในฐานะที่จะเบน ^01^181: หรือ 

ธ:ภน]]]]ว!-]ร* ได้ ทั้งน็อาจเบ่นเพราะไม่มีอำนาจกลาแข็งพอ พิจารณาจากนโยบายแห่งรืฐนื 

โจโฉกำหนดนโยบายตามข6อ ๑ และ ๒ นอกจากน็แลว จอมนายพลโจโฉ เจ่าแห่งยทธจกร 

ยงได้พิจารณาตามนโยบายต่างประเทศ "ท่าน'วิษณุคุปต์,’ ต่อไปอีกว่า 

๑. ศตรฃองฟิตร คอ มตร (ถา7 006๓7 8 6ก6กา7 18 กา7 ^โก้อกด) 

๒. มิตรของศตร คอ ศตรู (กาV 6ฑ6ณ7 ร ^1‘16ฑ(า 18 ๓7 606๓7) 

๓. ศตรของมตร คอ ศตรู (๓7 ^1’16กค ร 606กา7 ]ร กา7 600017) 

๔. มตรของมตร คอ มตร (๓7 ]๓]60(1 8 โ1']61าศ ]ร กา7 {1' 16กอ) 

ฉะนํ้น โจโฉเห็นว่าจะต่องสรำงสัมพันธมิตร โดยถือว่า เล่าบ่ณ็บ่นพัตรของ 

ซนกวน น่นคือพัตรู (เล่าบ่1) ของผู้ที่จะเบ่นมิตร (ชุนกวน) ก็ย่อมเบนพัตร 

๘ ๑ 



แต่โจโฉปฏินํตในรายละเอยคผิดอย่างมากจึงเบ1นการผ^^มิตร^กลายเบนศตข 

กัวยคำพูดประโยคเดียวว่า ^จะเอาแางสองเกยวมากอดไวซายซวา และนางสองเกยวบ’ 

หมายถึง สุภาพสตรีผู้'สงศกคอย่ ในสกุลแซ่ แ เกยว ? นางแซ่เกียวคนทบนงเบนพสะโก 

ของซุนกวน นางแซ่เกียวคนที่สองเบนภรรยาของท่านแม่ทัพเรือววยี กํสบประมาทโดยม 

มาตุคามเขามาเกี่ยวของกันอย่างน็จะอย่ร่วมโลกก้ใา.ไค้อย่างไร โจโฉวายนโยบายการเมอง 

ถกตอง แต่กามารมณ์อันผิงอย่ ในจิตสำนึกของโจโฉทำให้ โจโฉปฏิบดไม่เบากัปตามน^ยบาย 

'มิตรจึงกลายเบนกัดรู, 

โจโฉหกังไค้มิตรก็คือซุนกวน แต่ซุนกวนไปร่วมมิอก0บเลาบคตรูบองโกัฉจง 

กลายเบน "มิตรของกัดรก็เบนกัตรไปควย, ลินของโจโฉจงกัดคอโ^ฉ โจโฉควรไดรบ 

สมญาใหม่ว่า "จอมนายพลปากเสียชอบเมียเขา 

ท่านจอมนายพลโจโฉ วาง ภารกิจ (^18ร10ก) [นการทำสงครามครงนวา 

กากรเ 861^6 คือรบชนะทํใด ริบ-ยค-ครอง-เพอทาสงครามตอไป 

รวบรวมยุทโธปกรณ์และธีงอุปก'รณ (สป.) ทุกประเภท คอ 

สป. ๑ อาหารของคน - สตว่ 

สป. ๒ อาวธ ยานพาหนะตามอัตรา 

1,!1ปป สป. ๓ เชอเพลง 

สป. ๔ อาวธนอกอัตราเฉพาะการรบพิเคบ 

สป. ๕ กระสุน 

(สป. ๑ ถึง สป. ๕ ตามการแบ่ง สป. ของหลักการส่งกำลงบำรุงของกองทัพ 

อเมริกัน) หรือจะเพ็ม สป. ๖ อีกสักอย่างก็จะดี สป. ๖ นคือ สตรื 

ท่านโจโฉเกันหลักสงครามทีว่า ^8? ถา^รเ 861^6 เ1-0ณ ๓0ก161* เ8กอ หรอ 

1ฌ[ว6เ1ใ8 เชอกา ก16 1*631" 

หลักการเดินทัพของ จอมนายพลโจโฉ เบ่นการเสียงและหละหลวมแต่อาจจะ 

เหมาะกบเหตการแเของแยนดนจนในสมยนนกได ตางกนกบหลกการเดนทพของพระเจา 

อเล็ก'ซานเดอร์มหาราช'ชึ่งถึอหลัาควา,มป'ลอดภยของกองทัพโ1ดย การระวงหลงและการส่ง 

กาลังบำรงจากหลงมไหนา ( 1กเงร ก:อ]ท มไ6 1681) ซงนายพลเอก พระเจานองยาเธอ 

^ 1ฐฮ 



เจาพากรมหลวงพษณุโลกประชานารถ'!ค้ประทานคำสอน',[ว61น พงศาวดารยุทธศึลป มี 

ความว่า 

พระเจาอเลกซานเดอร์มหาราช กรีฑาทิพไปตีประเทศเปอร์เซีย (อิหร่าน) นะน 

ถงแมวาพระองคจะโจมตชนะมาสองคร์ง ซึงจะตรงเขาตีมณฑลชนในของเปอร์เซียก็อาจ 

ทำไค้ แต่อาจจะพลาด พระเจาอเล็กซานเดอร์ถือหลกสงครามที่ปลอดภ0ย กล่าวคอ การ 

เดิน^ทัพของพระองคเดินเถืยบชายผงทะเล ให้ทะเลเบนเขตหลงบองก็นการจู่ โจมตีดำนหลง 

และ,ให้กอง1ทพเรีอเบนกองระ'กังหกังตลอดแน'วกๅรเดินทัพ ย่อมเบนการปลอดภํย และ 

กองทัพเรีอกักษาเสนทางล่งกำกังบำรุงจากเขดหกัมาเขตหนำ ไม่รบชนะแล2วเกณฑ์ยึดครอง 

ซึงเบนการบ่อนทำลายขกัญและความจงริ'กกักตีของผายแพ้ ก่อให้เกิดการเกลียดชง เมื่อเดิน 

ทิพรบเมืองริมผงทะเล และกองทิพเร้อครองอำนาจทางทะเลเบนฐานล่งกำลงบ0ารุงม์นคง 

ดีแลว จงมุ่งนำทัพเข8าต็มณฑลภายในของเปอร์เซียไค้ โดยสะดวก,, 

หากจะเปรียบเทียบหล่ก่การสงครามของจอมนายพลโจโฉ กับพระเจ้าอเล็กซาน- 

เดอร์มหาราชแล8ว จะเห็นว่าตรงกันข็าม จะว่าของใครถูกย่อมไม่อาจกล่าวไค้ เพราะบจจัย 

ในการรบ เวลา ส็งแวดลํอม กักษณะประจำชาติต่างกัน แต่ก็เบนตวอย่างของหกักการ 

สงครามไค้อย่างดีที่งสองแบบ 

แต่เบนที่,น่ากัศจรรย์ในการเข็าตีของพระเจ้าอเล็กซานเดอร๙มหาราชที่เข์าตีเมือง 

อาร์เบลาของเปอร์เซีย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชตามตีเปอร์เซียในระยะทาง ๑๐๐ กม. 

เสียทหารเพียง ซิ,๒ว๐ คน แส่บาดเจ็บมาก เปอร์เซียเสียทหารถึงหลายแสน จึงเบนต็ง 

มห์ศจรรย์อย่างยึง พงศาวดารจะพิมพ์คลาคเคสีอนหรือไม่ก็ไม่ทราบ 

ทานซนซ้ กล่าวว่า ฤดูเหมาะสมสำหกับการวางเพลิงนั้น ได้แก่ฤดที่มีอากาศ 

แห8งแล่งจริง ๆ ส่วนกันเหมาะสมเบนพิเศษนั้นเล่า ได้แก่กันที่ควงจันทร์ตกอยู่ในกลุ่มดาว 

รปตะแกรง กล่มคาวรปบกนก หรือกลุ่มคาวรูปกระบอง เพราะวนในล0กษณะน็มีลมพิดจัด 

ตลอคกัน 

ในการวางเพลิงเผาขาศึกนั้น ควร'จะต้องเตรืยมตัวเผชิญกับเหตุการณ์กันจะคลี่- 

คลายบงเกิดขึนํไค้หาประการดงต่อ!,บ่นี 
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๑. เมอเพลิงลุกแดงขนภายไนค่ายข้าศก จงเคลือนก่าลังเขาโจมตจากกายม'อก 

ทันที 

๒. ข้าหากเพลิงลุกแดงขึนแลว ทหารขาศกยงสงบเงียบอยู่ คงนใหรอหาโอกาส 

อยู่ก่อนและพึงอย่าเข้าโจมตี 

๓. เมอเปลวเพลิงสูงขนเต็มทีแข้วหากกระทำได้ก็ใบ้ทำการเชาโจมมิตามเขฆ่ทํ 

หากกระ ทำไม่ได้ก็จงม่นอยู่ ณ ทีเดิม 

๔. ข้าหากสามารถเข้าตีข้าศึกพรอมกับการวางเพลิงจากกายนอกดายใดดวย ก 

อย่ารอคอยโบ้เพลงลกขนกายในค่าย แดม โอกาฟิตเมอใดก ใหลงมอทาการโจมด ไดเกย 

๕. เมอท่านจุดเพลิงขนแล้ว จงอยู่เสยทางเหนอลม อย่าทำกานขาตพาง 

ใฅลม 

ความสำคัญของอาวธยุทธวิธีในการสงดรามบางนารก็ดออาใธทำดายระยะยาว ^น 

สมไ]สาม6กํกน็ก็คอ ‘ไกาทัณฑ์” ซึ่งสามก๊กฉทับเข้าพระยาพระคลง (หน) ได้กล่าวว่า 

ครั้นเวลาร่งเชา จวยจง1ให้ทหารทังปวงมาพรอมกนแกรจงใบเชญขงเบงมาจะคด 

ราชการ ขงเบไแข้งลังนั้นก็มีความยินดจงเข้าไม่ในค่าย จิวยิจงถามขงเบงวา ซงเราทา 

สงครามทางเรือลัวยโจโฉ บด‘แจะเอาอาวุธสิงใดเบนตน ขงเบงจงวา ถาจะรบทางเรอก 

สดแต่เกาทัณฑ์เบนใหญ่ จิวยิจึงทำเบนยินดีแกวว่า ท่านว่าบดนตองกนกบดรามดด1รา อน 

ในกองทัพเราน็ลูกเกาทัณฑ์ก็นอย แลการครั้งนเบนของนายเราทั้งกองตวยกัน ท่านจงช่วย 

เบนนายกองเกณฑ์ใบ้'ช่างทำลูกเกาทัณฑ์ใบ้'คัน!นสิบา*น,กไพได'สิบ,หมน ขงเบงได้พึง 

ลังนั้นก็แข้งในความคิดจิวยี่ จึงว่าท่านจะเอาลูกเกาทัณฑ์สิบหมนในสิบรนนั้นชามาก จิวยี 

จึงว่าการศึกจวนอย'ท่านอย่าว่าเม่นเกน การของนายเราจะเสย!ป ขงเบงจงวาขาพเจาวาน 

เบนความจริงเพราะว่าสิบวันนั้นชามากนัก ฒักองทัพใจโฉก็มาตั้งใกก้กันเพึยงน เกกอก 

จะยกมารบพงกกเกาทถ-เรา ไมพรอมทนทจะมเสย!บ่ห ง่อ ขาพเจาจะไหไดลูกเกาทณ6กแต ใน 

ส]มวโ4 ทานจงใหคนไปคอยรบเอาเกต จวยจงวา ถา!มได 1นสามวนทานจะคดปวะการใด 

ขงเบงจึง'ให้ทัณฑ์บนว่าแม้ใน'สาม'วัน'นไม่ได้กู1ก1•ก'าบัณ|นัสิบ,ไนั้น'ก็ให้ ฆ่าขทํพเชาเสยเถิด 

แส่ว่าข้าข้าพเข้าขดสนสงใดจะตองมามิพบทำน ข้าพเข้าจะบอกแก่โกซกขอท่านให้อนุญาต 
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ดวย จวยีได้พงดงนำ๓ำทัคำจึงสำโลซกแลำให้กฎหมายทัฐยคํๅขงเบำไว้เบนสำล้ญ จึวยีก็ชวน 

ขงเบำเสพย์สุราแล้วว่า การทั้งนั้ถำสำเร็จท่านก็จะมีความชอบ. 

ขณะนั้ทั[จโฉคิดทัอยใจว่าเสียความคิดแก่ขำคึก ไค้ล้บความล้ปยคนว้า ผายขงเบง 

เมือล่องมานนจึง'ว่าแก่ โลซกว่า เราคิดอ่านการครั้งนมิไค้เสียทหารแต่สว้าคนหนง แลบ่1วย- 

การช่างทำ อันเรือยีสิบลำนีใด้ลูกเกาทัณฑ์ลำละหำล้นหกพํนบำง ทั้งยี่สิบลำคิดเบน ลก 

เกาทณฑกวาสบหมน อีก โลซกได้พงดำนนจึงยกมือคำทับแล้วสรรเสริญขงเทังว่า มีสติ 

บญญาดงเทพยดาเขำคลใจ ล่วงรู้ว่าวำเน็หมอกจะลงหนว้าจึงไค้มาทำการครั้งน 

ขงเทังว่า อันธรรมคาเบนชายชาติทหาร ล้าไม่รู้คะเนการฤกษ์ยามก็มิไค้เรืยกว่ามี 

สติบญญา ซึงเราจะมาทำการทั้งน็เพราะรู้ว่าหมอกจะลงหนว้าเราจึงให้ทัณฑ์บนจิวยี่ไว้ ซึ่ง 

จิวยีให้เบนนายกองทำลูกเกาทัณฑ์ในสิบอันให้แล้วสิบหมึ่นนน ถึงมาดว่าจะให้ช่างทำก็ทำ 

ไม่ทันเหตุทั้งน็ก็เพราะ จวยคิดจะฆ่าเราเสย หากแต่เทพยคาช่วยเรา ๆ จึงรู้ว่าอันนหมอก 

ลงหทักเราจึงอาจอับแต่สามอัน แลทัดน็บุญเรามากจึงรอด 

สามก๊กฉทับของบริวิทเทเลอร์กล่าวดำน็ 

พเา6ก ล!! พ©)โ6 รออ*6ก 0ห๐น Vน รนกสอท!V อกกโอรรอก IVนกฐ-โทเกฐ, 

รลVเทธึ9 
“I ล๓ ฐ0เทฐ 10 นฐก! ล [วลน!อ พ)!!า 1!า0 อกอ๓V ร๐๐ท อก 1!าอ พล!อโ; 

พ!'ไอ! พออ[วอกร อโอ 1กอ !วอร!?” 

‘'ดก 1!า6 ฐโออ! โ)V©โ อโโอพร อโอ 1กอ กอร!/’ รอ!ย น,นกฐ-กาเทฐ. 

“Vอนโ อก!ท!0ก ลทอ] ทา!ทอ ลธึโ68. ธน! อ! 1กอ ทาอกาอก! พอ อโอ รก0โ! 

อ! 1กอเท. ! พ!รก V011 พกบ!ก นกก6โ!อก6 10 รน[ว[ว!V อกอน! อ กนกกโอก 1ก0นรลกก 
1อโ 1กอ กลV3I โเธึก!. /\ร !1 เร !อโ 1กอ [วนก!!อ รอก/!ออ 70น พ)!! กอ! กออ!!ทอ, I กอ[วอ.” 

“7\/กอ! อไ/อโ 1ลรน 1กอ ด01ทกาอกกอโ เก ดก!อ! !อ7ร น[วอก ทาอ I ทานร! 

ออโ!อเก!7 1โ7 !ก [วอโ!0โทา.” โอ[วแอก น’นกฐ-กา!กธึ. 

“IVเลV I อทฤน!โอ กV พเาล! กฮ16 V0น โอ(าน!โอ 1กอ กนกกโอก 1กอนรลกก 
อโโอพร ?” 

“ดอน!ก 700 เาลV© 1กอกา โอลก7 เก ท กอ7ร?” 

“'โกอ อทอทา7 พเแ กธ กอโอ V©โ7 ร00ท; 1อท กล7ร พ!!! กอ 100 |ล16,” 

รอเก น’นกฐ-ทาเทฐ. 

“เก กอพ ทาอก7 ก37ร ^0 V011 6ร1!เาาล!อ 1กอ ล)•โอพร อลก กอ โอลก7?” 
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'ปุธนิ! 1110 1*5^6 !๒’00 ส์&ไธึ; ๒©ก ไ0น ๓ลไ รอ!าป ไอ!' ไอน!' ไเนทป!'อป 

๒(วนรลทป.” 

*1^0 3๐^131^, 1'61ฑ6111๖©}โ, ” รล!ป ๒6 00ท0Xล!. “ไ!า©เ'© 15 ทอ เอเบํทธิ 

เก พลเโ 11๓6.” 

“ อล!'© I ]0^6 พ!๒ ๒6 00๓๓ลกป6โ เก 0เาเ0เ? 0^6 ๓6 ล เอกาาลเ 

๓III๒Xไ 0๒61* ลทป เไ ! หลV© ก๐7 00๓เว1©!©ป ๒6 ไลร^ เก ๒!'66 ป3]/2 เ พเแ 

ไล^© ทาไ [วนท!รเา๓©ท!.,, 

0ห๐น Vน, ร©©!'©!!ไ 0!011ธึโไ!6ป, รอก! ๒โ ๒6 ร©©!'©!ล!'!©ร ลกป [ว!'6(วล!'6ป 

๒0 00๓๓เรรเอก ๒©ก อกป ๒©!'6. Xห0ก ห0 ป!'อก^ ๒ ๒6 รน00655 ๐! ๒6 

นกป©!'!3เท่กธิ อกป รอ!ป, “I ร!าลแ หลV© !0 00ทธิXอ!น!อ!© V011 กา02! เา6ล!'!!!V พไ16ก 

๒ไ!ร !ร 3000๓[ว!!ร!ไ©ป. 

Xห©V !อ!ป ไ’ร,ล0 ไร'ลอ เวน! เวV ไห0 !!๓0 เา6 03๓6 ไห0 แธิไ!! เว0ล!ร 

เไ©![ว©ป เวV ๒อ รพ!!! ©น!'!'6ก! พ©!'© ล เอกฐ พลV ป0พก แ\/©โ ลกป [ว©!'รน!! พลร 

!๓[ว0รร!!ว!©. ไร'ออ ไร’ออ รอพ ๒ล! ห0 หลป เว©©ก ปน[ว©ป อทป พลร V©!โV ร0!'!'V5 

เวน! ๒©!'© พลร ทอ ห©![ว เอ!' !!. 

อก ไห© พอV ปอพก นกธิ“๓!กธึ รล!ป ไอ เา!ร 00๓[วลก!อก, 

‘*^6!'ไ ห๐อไ ๓นร! หลV© ไ!V© 01' ร!X !!าอนรลทป อ!'!'อพร ลกป ร0, พ!!!า0น! 

ไห0 ©X[ว©กป!!น!'© อ! อก อนก©© อ! ©ก©!'ธิไ, พอ ๓นร! หลV© ๓อ!'© !กอก !©ก ๓Vกลป 

ล!'!โ0พร, พเท่©!า !อ กาอ!'!'อพ ©ลก เว© รห๐ไ เวล©^ อธิอ!ท ล! ไร'ออ 1ร'ออ อ!'๓V ๒ 

เไ!ร ธึ©!'อ! เก©อกV©ก!©ก©©.” 

“ไอน อ!'© X©อ!!ไ รน[วอ!'!าน๓ลก,” รล!ป เ-น 3น. 

“ธน! ห0พ ป!ป ไอน ^ท0พ ไห©!โ© พอน!ป ห© อ ๒!©^ ไอธึ ไอปลไ'?” 

“อก© ©อก อ เ6ลป61' พ!!ห๐น! [๓อพ!ทธิ ๒© พ0๒!ทธิร 01 ก©อV©ก อกป 

ไ,ก© พอไ อ! ©ล!'ไห. อก© ๓นร! นกป©!'ร!ลทป ไห© ร©©!'©! ธึล!©ร อกป ๒อ เกไ6โ- 

ป© [ว©ทป©ก©© อ! ไห© ©เอกา©ท!ร, ไ,กอ ๓ไร!อ!'!อร 0ไ ไล0!!อร ลกป ๒อ Vอ!น© อ! 

ไอ!'©©ร. !! เร เวน! อก อ!'ป!กล!'ไ ไล!©ท!. ! ©ล!©น!ล!©ป ไเา!'©อ ปอไร อธิ0 ไหลไ 

ไเา©เ'© พอน!ป ห© ล ไอธึ ไอปลไ ลทป ร0 I รอไ' ไไ!อ แ๓เไ อไ ไไ'"ออ ป3ไร- (^ไ!015 Vน 

พอน!ป ธึ!V© ๓© ไ©ท ปลไร, เวน! กอ!!ไ!อ!' ล!'!!!!©©!'ร ท0โ ๓ล!©!'เอ!, รอ ไไ!ล! เา6 

๓!ธิเา! กกป อ©©ลร!อก ไอ [วน! ๓อ ไ0 ปอ3๒ 32 1 แกอ'ผ, เวน! ๓ไ ไอ!อ แอร พ!!ไ! 

ไ!า© รน[ว!'©๓© ลกป ไ!0พ ©(วน!ป 0ไ!0น ไน หลXXXไ ๓©?” 

การใช้ไฟเผาขำศึก ย่อมตองอาศยบจจไ]สำคัญที่จะให้ไฟน1นไหม้ขำศึกได้มาก 

ที่สุด ไหม้ให้สมาเสมอ บจจํเย่น8นคือ “ลม” ซึ่งจะช่วยให้ไฟกระพือ ลุกลามจากเขตหน์า 

ของขำศึก'ใปส่เขตหลัง ถกคัจงตามหลักข่อ ๔ ของท่านซุนซู กำลังของขำศึกจึงระสาระสาย 

ทำการรบไม่เบนขบวน และเมอใดเล่าบจลัยสำคัญคือ ‘ลมสลาตัน” จะพัดจากเขตหน้าของ 

คัๅต็ก'ใปยิงเขตหลัง หรือพัดจากทพพันธมิตรไปสู่ขำศึก ซึ่งทงนสามก๊กกล่าวไว้ว่า 

๘๖ 



ทีปรกษาแ'สะทหารทงป'วงย0งมใด้1ว่าประการ,โค พอเกิดพายุหนักมา จิวยีแลเหม’ 

ธงผนใหญเหลองในกองทํพโจโฉหกสะบนลง จิวยีจึงหัวเราะแกัวว่า ซงธงชยโจโฉหกดงน 

เบนอปมงคลแก่โจโฉ พอว่าสินคำลงปลายลมนั้นพดทนักมาถกธงขัยในกองทพจิวยีนนหลุด 

จากกันปลิวขนไปตกลงบนเนินเขาตรงทนัๅจิวยี 

ครั้นจิวยีเห็นค็งนั้นก็ตกใจ จึงคิดว่า บดนกองท8พ!จโฉเบนตนลม ผายเรา 

อย่ปลายลม และการซึงคิดไว้ว่าจะเผาเรือโจโฉเสียเห็นจะไม่ส0าเร์จเพราะลมมิได้พ0ดกลบไป 

หัางโจโฉ จะคิดอ่านประการใดเห็นขัดสน จิวยี่มีความทุกข์เบนอินมาก จนอาเจียนเบน 

เบนโลหิตออกมาลมสลบกับที่” 

70 บ!ร อบ!©©!'ร ดบอน Vน รลฟ, ไ-ห0 ณลร!ร 0! !บ©!X รบ!เวร 51ลทป 
บก!©บ ลร {'©©ยร; 7ร’ลอ บ!ณร©!! !ร !น!! อ! พแ6ร; เา0ผ ดลท พ6 ย©ร!โ0^ บ!ทา?,, 

ผเอ 0ก6 ^0{ว!!0(บ, !อเ' ]แร! บไ©ก !บ© ฐ!'6ล! Vอ!!อพ บลฐ !เาล! บอ[ว[ว©ย 

เก ไห0 เว['6626 เท !เา6 ๓เยย!© อ! 7ร’ลอ,ร บ66! รนยย6ทIV !6แ 0V6โ เท!อ !เา6 

โ!V©เโ. 

0ห๐น Vน เลนฐบ©ย. ;‘7บอ! เร 3 หลย 0ณ6ท,” รลเย ห0. 

ไ“ห©ก ลก ©X!โล V10!©โาไ บ!ลร! 0! พเทย ©ลณ© ๖V ล!าย !บ© ผลV©ร โ026 

เา!ฐ!า ลกย ห©ล! น{วอก !'ก© หลกเพ /\ 00[•ก©!' 0! ห!ร 0พท บลฐ บ!©^©ย 0ห๐น พน 

0ก ไห© ©บ©©บ ลทย รนยย©ท!V ล ไห๐นธึหไ กลรบ©ย ไหโ๐นธิห บ!ร ณเกย. แ© น!!©!'©ย 

ล เ0นย 0เ7, ร!อฐฐ©!'©ย ลทย !©!! บล©บพล(ฟ. 7บ6พ {ท่อบอย บ!ณ น{ว; !บ©!'© พลร 
กอ บ!ออย น[วอก บ!ร แเวร ลทย บ© พลร นก©อกร©เอนร. ก!'©ร©ท!!V, บอพ©V©โ, บ© 
โ©V!V©ย 

/\กด อก©8 บ© เลนฐบ©ย. !บ©ก ธึลV© ล ๐!'V'5 

7’ เร บอ!'ย !อ ©กรน!'© ล Vเ©!อ!'V- 

ความ1ในสามก๊กก็กล่าวด0งน็ จะเห็นได้ว่านั้าใจชายชาติทหารสิ!งหนิาทำการโดย 

ความมมานะกันเรงกกัาในการรบเทือห้องกัแแควน และเทือให้ภารกิจทีกับมอบมาสำเร็จผล 

สมปรารถนา เมอมีอุปสรรคกันยงใหญ่จากธรรมชาติเหนืออำนาจมนุบย์มีได้เบนบจกัยช่วย 

ขัางผายตน การที่คิดไว้จะมิสำเร็จจึงเกิดอาการไข้ทางใจ จนกายไม่สามารถจะทนได้ถึงแก่ 

ลไ]สลบ ย่อมเบนอุทาหรณ์กันดีว่าผู้กับผิดชอบบองกันประเทศ (ทีดี) กัองมีภาระหนักเช่นใด 

“พา” นจกัยขัอ ๒ แห่งสึลปการสงครามของท่านซุนชู้ 

๘ นิา) 



ทั้งสองผายช่วงชิงโอกาสที่พีาจะหันดาลให้มลมสลาตันนี ผายทพโจโฉอาส 

พ0ดจากผ่ายตนไปหาขาศกเพราะขาศกจะใชไฟไหมใม่ได และจะได้ใช้กองทพเรอ 

ขนาดใหญ่บุกทลวงแนวขาศึกไม่ให้ตัานทานได้ ดงจะเห็นว่าเมือ 

“โจ'โฉตัง1ให้เรือขนาน'ทั้งปวงลด1ใบเสียเช่ามาทอดอยู่ทีเก่า โจโฉจงกตับขนไห้อาย 

แตัวว่าแก่ทีปรึกษาทั้งปวงว่า หัดนิเทพยดาช่วยเรา จงคลใจบงทองมาบอกใกเรากาการเกา 

โฃ่ตัอยตรึงเรือรบเขาเป็นแพขนานตังนิเกมอนแก่นด้น จะรบพุ่ง 1ดถนด 

ซึ่งแผนบ่อนทำลายของทัพพี!แธมิตรจิวยีและเล่า1บ1 ทีล่งบงทองเขามาบอนกาอาหัค 

ผลแต่ก็มีผ้ร้ทันต่อเหตุการณ์คือ นายพลเรือเทียหยกทีปรึกษาของโจโฉว่า 

"การทั้งปวงซึ่งตัดแจงทั้งนก็คึอยู่แตัว เกรงอยู่แต่เพียงขาศกจะลอบเอาเพอ'3บาจุด 

ขึ่น อันเรือรบรอยติดตันอย่ขณะนึจะแก้ไขถอยออกจากก'แบ’'แกขดสบ’ ขอใหทานเรง 

คดอ่านตันเพลิงให้ได้จึงจะไม่มีอันตราย 

โจโฉหัวเราะแตัวว่า 

* ซึงท่านคดลอมไวฉะนกดอย่ แดหากวายงรูเทา!มถงการถเจงเกรงตงน ซงทาน 

กตัวว่าข6าศึกจะเอาเพลงบาจดหับอย่าวิตกเอย ควยเหตุวาเบนเกศกากแอง บดนมแดลมวาว 

ตันลมตะวนตก อมกองทพเราฉตงกยูตฉลฉ ผายทพจวยอยูปลายถม แมจวยจะไห 

ทV[ารมาลอนจดเพลง ลมกพต [บกเพลงนนไป 1ห 1หมกองทพจวยเอง ถาเบนเทศก เล 

เดึอนสิบสองขางแรมเบนปลายฝฉ ก็จะเกิดลมสลาตันบาหัาง บดนมาถึงเดือนอัายพ้นเทศกาล 

แลวเราจะกตัวอะไร ที่ปรึกษาทั้งปวงได้พ้งตังนั้นก็ตันศีรษะข'วฉตัแศำหักโจโฉแตัวสรรเส 

ว่า มีสติบิญญาลึกซึง!กาลลบเบนอนบรก 

นย่อมเห็นได้หัดว่า จอมนายพลโจโฉเบินหักอุตุนิยมวิทยาตัวฉกาจผู้กนึ่ง!ปรากฏ 

การณ์ของลมพีาอากาศซึ่งเบินปกติ แต่หากมิได้!ถึงซึ่งตันเวลาที่อาจจะมีลกสลาตฉพดลลฉ 

จึงเบินจดอ่อนของผายจอบกกโอโฉ’ ซงนบวาเบน จุดวกฤต ของยุทธนาวครงน 

ทางผายส้มพ,แธมิตร ท่านนายพลเรือจิวยี่แม่กองทัพกลวง หรือผู้หัญชาการทการ 

สงสด และท่านนายพลเรือเทียเภาปลัดทัพได้ทราบประบาลเสลา'แการตัข่ารกรองแอร บา,ย 

พลเรือจวยแบกองกพกลวงจงตกลงใจวาง แผฉยุพชิการ ครงน. 



ลบทสุด (ฉบบท ๑) 

บก. ทิพหลวง ๑/๑๗๔๔ กองบญชาการทัพหลวงแคว๎นก0งตั๋ง 

ปากนาเมืองทังแฮ 

ขนสิบสี่คำ เดอนทัาย พ.ศ. ๗๔๔ 

แแ 14 ย 11 ชิ (าใร ทพเศบ ๑/๗๔๔ 

3 แผนทีปก (แลดดิจ๊ด.ลองติจ๊ด...) 

แผนทีทะเล (แลดดิจู๊ด.ลองติจ๊ด.) 

เวลาทัองถนในการปฏินํตการ.ทัน ว. เวลา น. 

การจดหน่วยกำลง 

ก. กองเรือเฉพาะกิจ หน์งสิอทับที่... 

ข. กองทัพบก หนงสิอทับที่. 

ค. กองอาสาทักบาดินแคน หน์ง์สิอทับที่.. 

๑. สถานการณ์ทวไป 

ก. กองทัพบกนครลกเอียง โดยจอมนายพลโจโฉเบนแม่ทัพใหญ่มึกำทังประมาณ 

หมืนสรรพทัวยศาสตราวุธ ยาตราจากนครลกเอี๋ยง โดยพระบรมราชโองการของทักรพรรดิ 

เหยนเต้ทำ “สงครามเบ็ดเสร็จ,, (ว'0เ3เ Vทัางว่าเพอปราบศตรูแผ่นดินกระทำการรบพุ่ง 

ได้'ชํยชนะตลอดมา โดยเฉพาะได้กำทังทางบก ซึ่งเบนทหารเชลยจากทัพของท่านแม่ทัพ 

ทัวนเสยวและกำทังส่วนน็ได้สุญเสียกำทังพล เนองจากถูกไฟครอกในการรบ ทุ่งพกป้อง 

และการรบถกทำลายจมน่าตายที่ แม่นำแ:ป้ะโห โดยการถูกโจมสิบ่อนทำลาย โดยกองทัพ 

ของนายพลเช้อพระวงศ์ “เล่าบ,, ซึ่งนิยมทำการรบเบ็น “สงครามนอกแบบ,, (ฃก- 

001^6กก่0ฑล! XVล1แส1'6 ) 

ทัพของนครลกเอี๋ยง มืความมุ่งหมายครอบครองพนที่นครทังตั่งซึ่งเบ็นอ่ขำวอ่น่า 

ในพนภมิภาคน เพอให้บรรลุผลทังกล่าว ในขนแรกทัพลกเอี๋ยงใช้วิธีการทูตและสงคราม 

จิตวิทยา เพอทำทัมพันธไมตรีทับผายเรา หากผายเราหลงในอุบาย จะตองตกเบนเมืองขน 

ของขำศึกในที่สุด และจะไม่มีอิสระภาพในทางการบริหารแผ่นดินเช่นทังบ็จจุทัน 

๘' 6 



ข. กองทัพเล่าบ ราชวงศ์ผู้เร่ร่อนอีกทัพหนึ่ง มีจุดมุ่งหมายตงตนเบนผู้ครองนคร 

โคยอำงความเบนเชอพระวงศ์ทำสงครามเพอเทิดทนราชทัลลำก์พระเจ้าเหยนเต้ หากแต่กำลง 

ยังน้อยมีแต่ทหารเอกผมีอดี มีผายเสนาธิการที่มีความสามารถ ชาญฉลาด นิยมทางการรบ 

ตามระบบสงครามนอกแบบ ใช้ "กำลังส่วนน้อยทำการรบแบบกองโจร ( 0น6111113 

ฬ3๗31-6น้ โจมตรู่ โจมกำลังส่วนใหญ่ หลีกการรบโดยใช้กำลังเขำปะทะซึ่งหนำกองทพเล่าบ 

นึ่ ใคร่จะผูกมีตรกับผายเราเพอ จะได้ ตั้งตัว เบนใหญ่ ต่อไปตาม จุดมุ่ง หมาย (0^*601^6) 

ค. ผายเรามีแนวความคิดที่ผูกลัมพันธไมตรีกับผายเล่าบี1 หากแต่ผายพลเร้อน 

"สมุหนายก,, และผายทหาร "สมุหกลาโหม” ซึ่งเบนสมาชิกสภาบองกนอาณาจกรยงมึ 

ความขดแยังกัน ผายพลเรอนใคร่ยอมแพ้ท'พโจโฉ ผายทหารเห็นควรสูรบ เพราะ 

ลีอคติว่า "ตัวตายดีกว่าอยู่เบนผู้แพ้-ใจแน่วแน่-ชีวิตอยู่สู้ตาย (ภาษิตทหารมา) 

ขอตกลงใจของซุนกวนเจำผู้ครองนครแคน้นกังตั้ง ได้ตกลงใจรบบองกนแควน 

โดยเด็ดขาดและทำการรบเบนพันธมิตรกับเล่าบ โดยเล่าบส่งเสนาธิการใหญ่ขงเบงมาเบน 

ที่ปรึกษาการทัพ โดยร่วมมีอประสานงานอย่างใกล้ชิด 

กำลำผายขาศก ดูประมาณสถานการณ์ข่าวกรองที. 

กำลำผายเรา 

๑. กำลังทางเรีอใช้กองทัพเรีอเฉพาะกิจ 

๒. กำลังทางบกตั้งหมดจะสน้บสนุนกำลังทางเร้อตาม พัเผนอคน,’ 

๓. กำลังรีกษาดินแดน เบนกำลังสุคทัายที่ตั้งน้นเพอร0บการโจมดีของขำศึกและ 

ใช้เบนกำลังสำรองสนับฟินุนทางบก 

๒. ภารกจ 

ใช้กำลังทางเร้อเฉพาะกิจคำเนินการรักษาต่อ,ตำ0แโจ1มดี ให้ได้มาซึ่ง การครองน่าน 

นํ้ไซำกง (ร63 รฉ{ว!-6ณ307) และสนบสนุนกำลังทางบกในการรุกไล่ขำศึกให้พัแขตแคน 

๓. การปฏวิ-เต 

ก. กองเร้อเฉพาะกิจทำการรบให้ได้มาซึ่งการครองน่านนาชำกง ตามแนว 

ความคิดในการปฏิบ'ตโดยมี สมมุติฐานว่า ลมสลาตนจะพ0ดจากผายเรา 

ไปหาขาศก โนวนเวลาที่กำหนค (วน ว. เวลา น.), 

๔0 



ข. กำลังทางบก ทำการร่วมรบกบกองทัพเรือ และรุกไล่ขำศึกจากเขตหนาจน 

สุดเขตแคน 

ค. กำลังรกษาดินแคน รักษาผ้งและรักษาความสงบภายใน 

ง. ข2อแนะนำร่วม 

๑) แผนนีมีผลทั้งการรุกและการรับ 

๒) ดำเนินการบองลันสงครามจิตวิทยา 

๓) ทำการสอบความพรัอมเพรืยง และพร‘อมรบ (^161-ลั 

๔) แผนนิให้ชอว่า “แผนอคนิ,5 

๔. การธรการและการส่งกำล่ง 

ก. การธุรการและการกำลังพล คูผนวกการธุรการและการกำลังพล 

ข. การส่งกำลังบำรุง คูผนวก การส่งกำลังบำรุง 

๕. การบ่งคบบ่ญชาและการส่อสาร 

ก. การทังลับบัญชา คูผนวก สายการทังลับบัญชา 

ข การสื่อสาร คุผนวก การสื่อสาร 

(ลงขอ) นายหลเรอ จวย 

แม่กองทัพหลวงผู้1บัญชาการทหารสูงสุดแครันกำตง 

ผนวก 

ก. การข่าวกรอง 

ข. แนวความคิดในการใช้กำลังทางเรือ 

ค. แนวความคิดในการร่วมรบลับกำลังทางบก 

ง. แนวความคิดในการใช้กำลงรกบาดิบแคบ’ 

จ. การดำเนิบสงครามจิตวิทยา 

ฉ. การธุรการและการกำลำพล 

ช. การส่งกำลังบำรุง 

ซ. สายการบังลับบัญชา 

ฌ. การสือสาร 



การแจกจาย 

แจกจ่ายหน่วยขนตรง (นขต)-ลับที่สุด 

ต่อไปนีเบ่นเอกสาร "การประมาณสถานการณ์ข่าวกรอง7’ ทีท่านแม่กองทพหลวง 

จิวยี ให้ ไว้เบนผนวกปร ะกอบแผนยุทธการ 

ลบหสุด 

ท ขว. ๐๐ซิ/๗๔๔ 

การประมาณสถานการณ์ข่าวกรองท 

แผนที่บริเวณยุทธนาวีชำกั้ง 

ทพิเศษ ซิ/๗๔๔ 

(ฉบบที ๒) 

ผายการข่าวทหาร 

บก. ทัพหลวง 

ปากน์าเมืองกังแฮ 

ขนสิบคํ่า เดีอนลัาย พ.ศ. ๗๔๔ 



๑. ภารกจ 

ก. ตอตาน-!เจมต ทำลายเๆๅลง'Vาางเรึอของข็าศึกใท้ใด้มาซังการครองอ็านไจ 

ทางเรอเหนอยุทธบ5เวณน่านนํ้าซำกํ๋ง 

ข. ทาลาย - ติดตาม - ขบไล่กำลํงทางบกของขำศึกที่สน์บสนุนกำลํงทางเรึอขำศึก 

ใหพนเขตยุทธ - บริเวณ, - จนสุดเขตแดน 

๒. สถานการณ์ของขๅศศ 

ก. กำกังทางเรอ 

- ชาวเมองเกงจิว'ซึงชำนาญเรือแต่จำ'1จทํๅการรบ คาดคะเนว่าจะทำการมิเต็มมือ 

- นายVIลเริอซวมอกบนายพลเรือเดียวอุ๋นชาวเมืองเกงจว ผบ. กองเรือเฉพาะกิจ 

คุมทหารเมืองเกงจิว เมืองซีจิว ยกทิพเรือเบนกองทิพเรือส่วนหนำของขำศึก 

- ทหารเรือเมืองเกงจิวมิได้ผืกซ็อมมานาน ทหารของท่านจอมนายพลโจโฉเบน 

ทหารชาวดอน ไม่สันทิดกระบวนการยุทธทางเรือ เร้มผกการเรือในความ 

อำนวยการของทหารเรือเมืองเกงจว 

- คำส่งยุทธการ1ห้ ผบ. กองเรือส่วนหนำ นายพลเรือซว่มอและนายพลเรือ 

เดียวอุ๋นดำเนินการผก โคยให้ทอดเรือต่อกันส่อมเบนค่ายไว้กลางนา ทหารบก 

เมืองซีจวผกการเรืออยู่ภายใน ทหารเรือเมืองเกงจึ่วผกอยู่รอบนอก เพอการ 

รบร่วมตามแผน ^กระด ได้นา” ของขำศึก 

- การผืกเรือใหญ่ทอดวงเบนค่ายลงตามชายทะเล ไว้ช่องสำหรบเขำออกยี่สิบ 

ประตู แลำจํคทหารผืกการเรือทั้งทางส่อ หลบหลีกหนี รกไล่ ต่อตี ติดตาม 

ให้รวดเร็วชำนาญในการรบทางเรือ 

- การผกในเวลากลางคืนจุดคบเพลิงสว่างด้งกลางวน 

- ค่ายทิพเรือ-ทัพบก ยาวประมาณสามพ้นเสน (๑๒๐ กิโลเมตร) 

6 ๓ 



- ภารกิจของกองเรือเฉพาะกิจส่วนหนัาของขาศกโจมตทำลายกำลง‘กายโน1’รา โห 

ได้มาซึ่งการครองอำนาจทางเรือ ให้นาวิกโยธินทำการรบสะเพินนา^ะเทนบก 

( ^๓^11)10118 {ลร^ {01-06 ) สร้างหัวหาด ( ธ630เา 1163^ ) เบนฐานทัพหนา 

ให้กองทัพบกทำการยึดครองจ้ดตํ้งร้ฐบาลทหาร ( 0^10 ^0บ0ฑ ) 

ข. กำลังทางหนดิน 

- โจโฉเบนแม่ทัพใหญ่ปลงทัพ ณ ตำบลซากง ทหารราบประมาถมรกยหมน 

กำลังพล'จำนวน'น็คาดว่าใต้ถูกเผาทำลายโดยก'อง,ทัพบกของเล่าบีท็ ทุ'บพกบอง 

และถกนํ้าท่วมสูญเสียกำลังพลที่ แม่นำแบ]ะโบ เบ็น'จำนวนมาก 1บก 

การจดทดแทนกำลงพล ” 

-. ทหารบกส่วนใหญ่เบนทหารบานนอก เบ่นเชลยจากกองทัพนากพลอวนเสยว 

ลันเบนทหารจำใจรบ คิดแต่เอาใจออกจากโจโฉพุกเชาคา ทหารบกทใด 

จากกองทัพนายพลอ8วนเสยวก็เบนพนารส0าส่อน ทัพหนุนไม่ปรากฏ 

- กำลังพลทังสนข่าวลอประมานร้อยหมนนั้นไม่เบนครามจริง ลันทหารนั้นเพียง 

สิบหาสบหกหม่น ทหารของโจโฉเบ่นทหารชาวดอนไม่สนทัคพา'3เรอ ก'3 

จะยกมารบพุ่งก็ไม่ถนัด 

- นายทหารสองพน 

- ความมุ่งหมายของข่าศก ตองการยดครองแครนกงคงนถ'3จากทพ เรอสรนหนา 

ของขาศกไดโจมตครองอานาจพา'3เรค'โร'โค1’1’กร 

ค. ลมพาอากาศ 
- กองทัพข้าศกอยู่ตนลม กองทัพผายเราอยู่ปลายลม อ้นเบนลมว่าวและ 

ลมตะ'7นตก 

- ปรากฏการณ์•ที่เป็นจริง ลมพายุหนัก ธงเหลืองใหญ่ของกอรทพขาศึกทัก 

หลังจากนนลมพัดลงมาปะทะธงชัยผรยเราทักลง แสดงให้เห็นชัดว่าผายข้าศึก 

อยู่เหนึอลม 
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~ กิคูนเบ‘แฤดูแลง ประมาณว่า ^เดอนอ2ๅยข็นสิบหาคำ” ดวงจีนทร์ 

เตมดวง ลมสงบ คลีน'1นท่องทะเลราบดิงหนำกลฎง” 

- วนขางแรม เดอนอาย ยงพยากรณ์อากาดไม่''[ด';เากระแสลมจะปกติหรอจะมี 

สลาดินในทิศใด 

0. ภูมิประเทศ 

บรเวณทว'ใปเบนลุ่มแม่นำกวางกนอ่าว ประหนงเบ่นพ2เลนำจดหรอล0นเท 

บนพนคนทเบนทรๅบและเนนเขาเบนชีน่เชิง เหมาะแก่การตงค่ายโดยเอาเนิน 

เงาเบนทกาบง บมนของขาศกมลกษณะภมิประเทศเช่บบี ยาวประมาณ 

สามพนเสน (๑๒0 กิโลเมตร) 

~ บนวนลุ่มนำตำบลๆกํกำจะเบนบณวณ “ยุทธนๅว่’? 

จ. กิจกรรมบ่อนทิาลาย 

- ขาศกทาการสงเจยวกาน1ซงเบนสหายเกาของท่าบแม่ท่พเรอจิวยมา!5กลียกล่อม 

- ขาศกแต่งนายพลซวต๋ง นายพลซวโฮ เขำมาเบนแนวที่หำ ( บ 0๐10111X1 ) 

เพอการจารกรรมจากเรา และผายเราได้โด้สุๅรกรรบแล2กิ 

ฉ. กิจกรรมจกวิทยา 

ท่านแม่ทพโจโฉปรารมภ์ว่า อนอายุเราน็ได้'หำสิบบ แม้'ได้เมืองกงตงก็จะฐคๅๅม 

ยินดีอยู่หน่อยหนึ่ง ดำยแต่ก่อนนั้นเรารู้จกกบนางเกี่ยวก๊กโล่ แล นางเกยวก๊ก!ก๊ก๊บฅร 

หญิงสองคน รูปร่างงามกวท่หญิงที่งปวง เราทิดพอใจอยู่ แต่เผอิญให้พลคไปเบนภรรยา 

ชุนเต๊กคนหนึ่ง เบนภรรยาจิวยี่คนหนึ่ง เมื่อเราไปรบได้เมืองเกงจวนั้น เราได้สรำง 

เมืองใหม่ทำปราสาทไว้ริมแม่นั้าเจียงโห ครั้นถ็าเราได้เมืองก่งตงเราจะพาหญิงคนนึ่ไปฐย่ไน 

ปราสาทเมืองกิวจว จะได้ปรนนิบตเราให้เบนที่ชอบใจกว่าจะสนชีวิต ณ ที่นั้น (เขำทํๅนฎง 

ขอฟอนเพ้นสวาทร่วมรสริกแก่แม่นางที่งสองใน “หอกามา” นึ่ มิว่างเวน เร็มแต่ยาบเย็น 

ตะวินรอนจนค่อนรุ่ง) ท่านจอมนายพลโจโฉคงจะลีมภาษิตละดิน "ห0(118, (วน)นร, VIIานร 

0ฑาก13, 1ส0แ61*3เ6 (โปตุส, ซบส, วนส, ออมนอา, โมเดราเด้— สุรากํต กามคณก็ดี 

จะมืคุณก็ต่อเมื่อเสพพอควร ) 
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การปล่อยข่าวน่ประมาณไค้ว่าเบนกจกรรมทางจึดวทยงทีผิดเบา หากขงดกใครจะ 

จะเกลยกล่อมท่านแม่ทัพจิวยี่ และเจาผู้ครองนครแควนซุนกวน ซึงเบนผู้นองเจาพซุน!’ซก 

แล่ว คงจะไม่ปล่อยข่าวเช่นน็ การจึงแน่กัดว่า โจโฉจะบคขยีแควนกงทังใหจที’ด 'ไฉน 

ท่านแม่ทัพโจโฉจึงคิดทีจะรักเมียผ้ศึน หญิงสาววยรุ่นกำดดขบ!’ผงะมงกดวยพรหมจารยจทีม 

ไม่ปรารถนา ใยมาสนใจกับหญิงทีมีสามีแลว นบว่าเบ่นของใช้แลร ( ร600ฑแ แ3ฑ(า ) หรอ 

ว่าทัองการ "กระทังงาลนไฟ,, ทังใครคนหนึงว่า 

" ดอกเอ๋ยดอกกระทังงา เมอไค้มาใหม่ไมใครหอม ครนลนไฟใจจงสง!’สรมยกม 

เพ้อออมชอมให้ประเทีองเพ้องกล่นเอย 

ข. บจจัยอน ๆ 

- ทหารราบส่วนใหญ่เบนชาวดอนไม่สนทัดทางเรืก ถงจะมารบพุ่งกํหากนด'ใม 

- ฤดน่เบนฤดแกัง หญ่าและฟ่างทงปวงไม่พอปากมาทีจะกน 

- ทหารทังปวงเบนชาวบ่า จะกินอยู่กผิดสำแดงจะบ่รยโขขน 

- กัาท่าการรบกับเคียวนานจะขาดการส่งกำกังนำรุง 

- การส่งกำกังท่ารงของกังศึกห่างจงกพ้นทีซงยดโค้ เพราะการขาดการสงกากง 

ท่ารงจากเขตหลงมาเขดหนา และทาไคยากมาก ทงไมสมาเสมอ 

- กัาดืกทัองร ะลังหลังจากการโจมตีโดยยกกองทํพของ นายพลมาเทง และ 

นายพลห,นซฺย ” 

๓. 1!นทางป่ฏิบํติ,'1อง๚าศล 

- ในสภาพลมพ้าอากาศอำนวย กล่าวคือ ลมพัดจากขำสึกมายาผายเราคาดว่า 

ข้าศึกจะใช้กองเรือรมที่ตรึงแน่นเ'บนแพขนานบนัทะลวงโจมตีอย่างหนักใน 

“ ลันเวลายํง์มิได้กำหนด ” โดยอาลัยกำลังลมเบนเดร้องสนับสนุนให้ทำการ 

รบโดยฉับพลันหนักหน่วงเจาะแนวย่ายเรา 

- หากข้าศึก จะใชเกาทํล่เ6กเพลงเขาดอด จะยงความเสยหายใหแกผายเราอยาง 

นนัก เพราะไฟจะไหม้ลุกลามจากแนวหน้าเข้าแนวหลังของผืายเรา แต่ผาย 

ข้าศึกจะ!เลอดกยจากการเ'จมด เพราะ0มูลาเลมเ 
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- ประกอบทงทหารเรือซึงฐยิบม,เรึ0 ซึ่งตรึงเบนแพเคลือนทีตามกระแสลมย่อม 

กอ1ให้เกิดอำนาจทะลุพะลวง,1นการบ?าโจมดี ซึ่งจะยัองหยดยังตอบโต้โคยยาก 

หากสภาพดงกล่าว ชยัญของทหารขำศึกจะดียึงขน 

๔. วิเคราะหทางปฏิบ่ตของขำศึก 

- ผายขาศกยงไม1รู้แผนการตอบโต้จารกรรม ซึ่งนายพลอยกาย-นายพลงำเต๊ก 

และนายพลกำเหล็ง เขำไปเบนแนวที่หำของผายเรา 

- ผายขาศึกยังไม่ รู้ว่า ผายเรายับและดำเนินการตอบโต้แผนการจารกรรมของ 

ขำศึกทีส่ง "นายพล'ซิวต๋ง นายพล'ซ0วโฮ” เขามาลวงหาข่าว 

- คาดว่า ท่านที่ปรึกษา มหาอำมาดยบ่งทอง ที่ผายเราล่งเขาไปเบนแนวที่หำ 

ผายขำศึกยังเชอแน่ว่าเบนผู้ยักดีต่อขำศึก 

- แน่นอนว่า เรือรบทุกลำ'จะตองตรึงติดแน่นดงแผ่นดิน ตามคำแนะนำของ 

มหาอำมาฅยบ่งทองแนวที่หาผายเรา 

- หากผายเรา "โจมดีก่อน-โจมดีให้หนัก-โจมดีติดต่อสมำเสมอ ({แรก 

เาแ บ3๗, 1^66]ว 0ก 1หํแ1ถฐ )’ โดย'ใช้เพลิงเบนบจจยในการรบ แต่บญหา 

เรื่องลมพิาอากาศยังเบนบจจไที่ยังประโยชน์ผายขำศึกได้เปรียบ คอพัดจาก 

ขำศึกมายังผายเรา " พา ’7 บจจไให้ขยัญขำศึกดีอยู่ 

- หากพัพเรือแตก พัพบกขำศึกจะหมดความสำยัญในการยุทธครึงน็ 

พิจารณาจากการยัดพัพ ขำศึกยัดทัพทุ่มน่าหนักการยุทธให้กองพัพเรือที่งหมด 

ประมาณสถานการณ์ได้ว่ากองทัพบกระยังหยังไม่เขํมแข็งไม่อาจสนับสนุน ในเมอกองทัพเรือ 

ปฏิน่ตการไม่ได้ผล 

๔. ขอสรป 

กำยังส่วนใหญ่ของขำศึกเบนกำยังทางบก ที่จะยัองมาทำการรบทางเรือ แต่เน่อง 

จากมีแม่น่ายันระหว่างขำศึกและผายเรา ผายขำศึกจำยัองอาศัยกำลังทางเรือ ซึ่ง 

ยึดเบนเชลยได้จากเมืองเกงจว และผืกเพมสมรรถภาพทหารบกให้ทำการรบทาง 

เรือ และการยุทธสะเที่นนำสะเทินบกได้คงเช่นทหารพรรคนาวิกโยธิน 
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- กำลงทางบกและเรือตามข่าวลือประมาณริ,อยหมืบ แต่ความจรรสบหาสบหก 

หมน ” 

- เสบียงอาหารพอสำหริบ,ระยะเวลาสนขาดการส1งกำ'ลงบารุ'3 

- กำลงของขำศึกม่งบุกทะลวงโคยกองทัพเรอสนบสนุน1ดยกองทพบกสวบบ’คย 

- หากผายเราริบการบุก,ทางเรือได้,ทิพบ'กย่อมระ'ส0าระสายและเสยขวญ 

- ข่าศึกอาศำบีจคัยของลมพาอากาศเบีบหลกใบการบุกหะลวง ดวยทุมนาหบก 

การโจมตีทางเรือทั้งหมด 

- บ้จจยที่สำคัญก็คึอ ลมพกํอากาศเบีนบจคัยเสริมกำ^ใบ้แก่ทั้าสึก “ หากลม 

พ4ดกลบทศจากผ่ายเราใบ่บายบากก ขณะนบจ^เบบโกกาส0บศากญ 

ทสค 5* ชึงผายเราจะยบยงการบุกทะลวงของกอนรกบาสกใด โคยใชอานาจ 

ยิง เกาทั้ณฑ์เพลง โดยระยะไกล โดยหวงผลให้เรอรบขาศกหดด1’พลรบะทะ 

ร่นลงไปแนวหล0ง เบนการทำ'ลายกันเอง ตามแนวความคิด'ขอร1ผายเรา 

ความต8องการของข่าวกรคง วนโด — เวลาใดทลบล,ลาดนจ^าสดกลบ 

โดยพ0ดจากผ่ายเรา1โปบาข'ไศก วนใดลมพดกลบความเรวลบดาบ 

กำหนดวนน์นควรเบน'วน ว- (จ.) เวลา ก- 

(ลงชือ) โลฃก 

ร0กหาราชการ จก.ขว- ทหารทพแค'วนกงดัง 

ชอหน่วย ผายการข่าวทหาร 

การประมาณสถานการณ์ข่า'วก'รองที่..' 

หห,ๆ,.,.ของ หนา.‘ 



ลบทลุค (สบ่บที่ ๓) 

แผนกข่าวกรอง 

ประกอบ 

ประมาณสถานการณ์ข่าวกรอง 

^... ผายการข่าวทหาร 

บก. ทัพหลวง ปากนํ้าเมืองทังแฮ 

ขนสิบคา เดือนอาย พ.ศ. ๗๔๔ 

ผนวกข่าวกรองที่. 

แผนที่... 

๑. สรปขาวกรอง 

ก. กำกังท)งเรอ 

- กำทังทางเรือของขำศึกได้จากกำทังจากทหารเมืองเกงจวที่ถูกยึดครองทำการรบ 

ขาด ขวญ ” ทำการโดยจำใจ และ'ขาดการ,ผกซอม 

- ทหารส่วนใหญ่เบนชาวดอน ต8องมาผืกทัดให้เบนทหารเรือ ย่อมขาดสมรรถ- 

ภาพ 

ข. กำกังทางบก 

- เดินทางรอนแรมไกล เบนการทอนกำทังรบไปในตำ ย่อมทำการรบไม่ 

เข็มแข็ง 

- ทหารจากหลายหมู่หมายเหล่า เบนทหารสำส่อน ขาด “เอกภาพ(ฒ!XVทั 

ในการทังทับทัญชา 

- บจทัยการล่งกำทังบำรุงทำไม่สะดวก เพราะถูกทัดเล่นทางลำเลียงได้ง่าย 

ค. หาทางป‘ฎบ,ตของข้าศก 

- ตามฤดกาล ลมทัดจากขำศึกมาสผายเรา ผายขำศึกย่อมได้เปรียบที่จะใช้กอง 

เรือขนาดใหญ่โจมดึทะลุทะลวงผายเรา 

- ขำศึกอาจใช้ “ธนูเพลิง,, เบนอาวุธทำลาย เพราะขำศึกลีอความได้เปรียบ 

ในการอย'เหนอลม และยงธนูเพลิงตามกระแสลม 
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- การทีขำศึกตรึงเรือเม่นแพขนานย่อม1ใด้เปรยบ,ใน1นำหนกและลาลัโจมด 

ยากต่อการต่อตำน'จากการบุก'ขนาด1หญ่ควยกำลงเรอทํงหมด 

- ขกัญขำศึกค่อนขำงค เพราะการ,ไค้เปรียบ1โนเรืองการอยู่เหนอลม 

๒. ความตองการซองข่าวกรอร 

- ขำศึกใช้บจจํยลมพา อากาศ สำหรบ การบุกทะลวง โดยอาศ0ย กอง!’รกทงหบดเบา 

โจมตี โดยไม่เกรงว่าผายเราจะใช้ 'ธนูเพลิง ขาศกมนใจในลกษณะการ 

ยึดตรึงเร้อแน่นเบนแพขนาน ของ กอง!’รอผา1ย ขาศกซึงอยู่ตนลมยอม มน1ใ'จวา 

ผายเราจะไม่ใช้เพลิงเผาขำศก เพราะลมยอมพดเพลงเบา'!งาผ |ยเรา ซาศศ1บ^ 

เบนผายไดเปรยบ 

- หากบจจยลมพ้าอากาศ กลับเบนไปในทำนองตรงกนบามคคพดจากเราโบ่หา 

ขำศึกเมอนั้น'ขำศึก'จะเสียเปรียบโดย'สิ๋น,เช้ง เพราะเร้อขนานยดแนนจะแยก 

ออกจากกนเพอดบเพลิงย่อมทำได้ยาศ และเพลิงจะไหม้จากแนวางนลับ่ลูแนว 

หลังขำศึก 

หำข่อข่าวสำคญ ( หขส ) ที่ลัองการคอ วนใด เวลาใด ทีลมสลาตนพด 

จากผายเราไปหาขำศึก เ4 เพอจะไดสำพนด วน ว. เวลา น. 

๓. กิจการข่าวกรอง 

การข่าวกำลังรอผลทางกุตุนิยมวิทยา ว่า ว0นใด เวลาใด ลม0/'เดกลบทศ วน 

นั้น ควรจะเบน ลัน ว. และ เวลา น. 

(ลงชื่อ) จกัดกิน 

ผอ. ผายการข่าว กองท0พหลวงแควนกังดัง 

บญหาในการขทธนาวื 

บฌหา'ในการยทธนาวคลังนีย่คมเางํนลัดดวกกนแกวทงสองผายวา ลกษณ& 

อตน้ยมวิทยไเบน[บจจยใหญ่ในการยุVIธคร้งน 

ใครเล่าจะเบนผู้แก้บญหาครั้งนํ้'โต้ ขงเบา ยอด เอกอรรคอภมหาเสนาธการ 

ทหาร และที่ปรึกษากองทัพกํงตั้งเบนผู้แก้บญ'ห'1 โดยกล่าวว่ากาวคึกครั้งน พนธมิตรหวง 
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จะเอาเพลงเผาทัพโจโฉแต่ท่านแม่ทัพเรือจิวยี่ได้ล็มเจ็บลงตรวจอาการแลวเหืนว่า ธาตุทงล' 

ในกายของทานแม่ทพเรอน0นธาตุดน ธาตนํ้า นไเปกฅิ ขาดแต่ธาตุลมและธา1ตุ 

ถาไค้ธาตุลมมาตังปรารถนาธาตุไฟ่ก็จะได้ให้ความรำ)บ, ธาตุทังสีในกายก็จะปกติ เมือแม่ทัพ 

จิวยีเห็น'ว่า เสธ. ขงเทังทราบอาการโรคของตนก็ตกใจ จึงถามว่า 

ท่านคิดประการใดจึงจะให้เกิดลมสลาตันได้ ” 

ขงเทังนั้นเต่าราว่า “ เดอนอ2นั้แเรมหๅคาจะเกดลมสลาตํน” ครืนจะบอก 

ตำราให้จิวยิเไว้สืบไปจิวยี่จะไม่เกรงความคิค จึงเสแสรืงออกความคิดขอท่า พธร่ายมนต 

เรยก “ลมสลาตน” 

ขงเบำท่าพิธีเร็ยกลมอยู่นั้นเบนทันแรมสี่คำเคึอนอำยเวลาสองยามเศษ เห็นลม 

สลาตันทัดกลบทิศตังแทังในตำรา “(ใครแต่งไม่ทราบ)” จึงหลบหนีมาลงเรือทีนํดไว้ทับ 

นายพลจูล่ง 

“ เพอนทฉลาดและรู้ทันเรา เราตองไม่ชอบ ” ฉันใดก็ดี จิวยี่เมือขงเทัง 

ร้ทันและฉลาดกว่าก็อยู่ร่วมโลกทันไม่ไค้ จิวยี่จึงสีงให้ พ.อ. เตงฮอง และ พ.อ. ซีเซ่ง ไป 

ฆ่า เสธ. ขงเทังเสีย แต่ชำไป เสธ. ขงเทังลงเรือไปทับนายพลจูล่ง เมือ พ.อ. ซีเซ่ร- 

พ .อ. เตงฮอง ตามไป นายพลจล่งจึงยิงเกาทัณฑ์ไปถกสายลดเรือใบของ พ.อ. ซีเซ่ง ขาด ' ขํ ข่ “1, 1, 
เรือห0นขวางลำ เสธ. ขงเทัง ก็กทับได้โดยสบายมาก (ส.บ.ม.) พรำ]มตัวย “ลนสามนว” 

ของท่านยอดเสนาธิการผู้ชาญฉลาด หรือเบนน0กการทูตชั้น “ เอกอครบรมอภิมหา- 

ดษฎบณฑต (ธ,!!•ธ!: 018189 5111361: 11๐00111: ธ!ไ. I) จ[ ?1า I)) เหรยญดษฎมาลา 

เข็มศิลปวิทยาสายสพายอนม่เกืยรติมืศกดมหาโยธินเสนางคบดมหาอิสวิน 

แหงยทธจ0กรจน ” 

และแลวผายแม่ทัพเรอจิวยี่ คชั้นยามเยินยํ่าสนทยาสนแสงตะทันรอน (ธ:กอ 

ธ:761นํฑธึ 1^3.1111031 ว:พ!แธึเน ะะ ธ:ฒX ) เบนเวลาที่เหมาะในการทัดกองทัพเคล่อนเขำส่ 

ยุทธบริเวณ แม่กองทัพหลวงจิวยี่จึงสีงจุดประทัดขนเบนสำคัญบนยอดเขาบนสาน ตัดหัว 

นายพลชวมอ เซนธงชย กองทพเรอเฉพาะกจไดเคลอนกาลงพรอมกน กาลงทงสนของ 

แคทันทังตังปฏิบ0ตตาม คำสิงยุทธการ ตังนี ะ- 
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ท ยก. 00๑1๔ 

ลไ]ทีสุด 

คำสรขทธการท ด/๗๔๔ 
อ้างลง แผนที่.. 

แผนที่ทะเล. 

(ฉบบท ๔ ) 

กองบัญชาการทิพหลวงแควนก0งดิง 

ปากน่าเมืองกังแฮ 

แรมสี่คา เดือนอาย พ.ศ. ๗๔๔ 

เวลา เวลาทองถนยามเศษ 

การจดหน่วยกำลง 

ก. กองเรือเฉพาะกิจ 

เอกสาร ลับที่... 

ข. กองทัพบก 

เอกสาร ลับที... 

ค. กองอาสารักษาดินแดน 

เอกสาร ลับที่. 

๑. สถานการณ์ทว1ไป 

ดแผนยุทธการ ที่พิเคษ ๑/๗๔๔ 

๒. การกจ 

ก. กองเรือเฉพาะกิจ ต่อตำน-โจมตีให้ได้มาซึงการครองน่านน่าซำกั๋ง ( ร63 

5แ1ว1'6ฌ307 ) 

ข. กองทัพบกโจมตีติดตามให้ได้มาซึงการครองยุทธบริเวณ 

ค. กองอาสารักษาดินแดน สำรองกำลังสน์บสนุนทัพบก- เรือ และรักษาความ 

สงบภายใน 

๓. การปฏิบ่ต 

ก. วิ'น ว. คือ วนแรมห้าคา เดอนอาย เวลา น. เวลาประมาณ 

สองยามเศษ 
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ข. ปลัดทัพ 

นายพลเทียเภา ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารส่วนหนำควบคุมกำลงพล(กพ) 

และส่งกำลังบำรุง ( กบ ) นายพลโลซก รองเสนาธิการทหารส่วนหนา 

ควบคุมการข่าว (ขว) และยุทธการ (ยก) เตรียมทัพตามแผนพรอมทีจะ 

ปฎิบีตได้ทันที 

ค. กองเร้อจู่โจม 

- นายพลเรออยกาย จ็ดิเรือรบยี่สิบลำ เอาหญำและฟางบรรทุกลง แลว 

เอานํ้ามนปลาลาดให้ชุ่มเบนเชอเพลิง แลัวเอาดินประสิวสุพรรณลันปราย 

บนหนาและฟางให้ทั้งสน ออกไปตำบลเซกเพ็ก ใช้ธงตะขาบเซียวบก 

หนำเรือเบนสำคัญจู่โจมตาม “แผนอคน” หวังผลบดขยี่ “แผนกระด 

ได้นำ” ของขำศึก 

- นายพลเรออุยกาย เขียนจดหมายไปลวงจอมนายพลโจโฉผายขำศึกตาม 

แผนโต้จารกรรมของผายเรา แจำลวงให้ขำศึกทราบว่า นายพลอุยกายจะ 

ลอบนำเสบียงมากำนิลโจโฉในเวลาสองยาม แรมหำคา เดือนอำย 

- นาวาเอกฮนตง - นาวาเอก ขิวท่าย - นาวาเอกขิวขิม - นาวาเอก 

ตนบู ผู้บํงคับการกองเรือจู่โจมเฉพาะกิจ คุมเรือคนละสามรํอยลำรวม 

เบีนทันสองรํอยลำ เบีนหน่วยคอมมานโดจู่โจมส่วนหนำโจมดึฉํบพลัน 

ทัพบถหน่วยคอมมานโด 

- พ่นเอกกำเหลง จดกำลังคอมมานโดสามทันไปเผาเสบียงทัพโจโฉ ที่ตำบล 

คัวหลิมก่อนยกทัพตัดหำทันเอกซวต๋งเซ่นธงชํยเอาฤกษ์ 

- พ่นเอกลบอง คุมหน่วยคอมมานโดสามทัน เบีนกองหนุนทันเอกกำเหลง 

- ทันเอกไทสจู้ คัดกำลังคอมมานโดสามทันโดยรอเวลาโจมดืตามลัญญาณธง 

แดงตัดทัพหนุนของขำศึกที่ตำบลหบหุย 

- ทันเอกเล่งทอง คุมหน่วยคอมมานโดสามทันยกไปตำบลอิเหลง เมอเห็น 

แสงเพลิงตำบลฮวหลิม1ใหม้ให้สกดตกองทัพโจโฉ 

00๓ 



- พนเอกตงสิด คมหน่วยคอมมานโคสามพันไปปลนค่าย^ไฉท^าบลรมแม‘ 

นํ้าฮันฉวน หากมีสํญญาณธงขาวให้คุมทหารเขาบรรจบ 
+ เ 

- พนเอกพวเจยง คมหน่วยคอมมานโคสามพนไปแคนเมืองฮนหยง^กธงขาว 

ไว้เบนสำลัญเบนหน่วยฟินํบสนุนนายพลพังสิค 

จะเห็นไค้ว่าสมยสามก๊ก ทัพบกจดแบบ หน่วยสาม ( XII “ 0^3ฑ123110ฑ ) 

และบจจทันทัพบกของทงโลกทังนิยมจดแบบ หน่วยสาม สหรฐอเมริกา'จดแบบ หนายนง 

(?6ก{0ฌ10)”เ ก็ทังไม่ทงการจด "หน่วยสาม, แสดงว่าการจดหน่วยสามยงหนสมยแตสามกก 

มาจนทัดน็ 

จ. คองอวสารัก}!เาดินแดน 

- ฯพณฯ ซุนกวน เบนทัพหนุน 

- นายพลลกซุน เบนกองหน่าทัพหนุน 

- ทัพหนุนต0งมนที ตำบลอุยเต 

๔. การธรการและการสงกำสํง 

ก. การธุรการและกำลังพล ดูผนวกการธุรการและกำลังพล 

ข. การส่งกำลังบำรุง ดูผนวกการส่งกำลงบำรุง 

๔. การบ่งคบบ่ญชาและการสอสาร 

ก. กองทังลับทัญชา ดูสายการผนวกทังคบบัญชา 

ข. การสอสาร ดผนวกการสือสาร 

1*, ร่, 
(ลงชีอ) นาอพลเรอจวย 

แม่กองทัพหลวงผู้ทัญชาการท‘หารสูงสุดนอรนกัง5'ง 

ผนวก ก. การข่าวกรอง 

ข. แนวความคิดในการใช้กำลังท'หาร1'รี51 

ค. แนวความคิดในการใช้กำลังทางบก 

ง. แนวความคิดในการใช้กำลังอาสารกทาดินแดน 
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จ. การคำเนินสงครามจิตวิทยา 

ฉ. การธุรการและการกำลงพล 

ช. การส่งกำลังบำรุง 

ซ. สายการบงลับบญ่ชา 

ฌ. สายการสื่อสาร 

การแจกจาย นขต. (หน่วยขนตรง) 

ท่านจอมนายพลโจโฉหลงกลรอพงข่าวนายพลเรืฏอุยฦๅยตลฎดมา นายพลเทียหยก 

ทีปรกษาจอมนายพลโจโฉแจง'ว่าลมสลาลันพัดกลับทิศแลัวเกรงจะมีลันตราย โจโฉผู้หย่งร้ 

ดินพาแต่ไม่ซึง ยงมนใจวาเทศกาลน ลมมีมาเล็กน์อยพอแก้สถานการณ์ไค 

ขณะน0นลมสลาลันพดหนกมาทั้งเดือนและดาวสกาวสว่าง โจโฉออกไปนงหนำเรือ 

กบทหารแลเห็นคลืนใหญ่มีมาตามลม ใจโฉคดประมาท ขณะนั้นนายพลเรืออยกายให้เรือ 

นอยมาแจงขอราชการว่า คุมเสบยงมากำนัลแลว โจโฉจึงปราโมทย์และว่า เทพยดาคลใจ 

ให้นายพลเรือคุยกายมาเสริมบารมี แต่พอเห็นเรือนั้นเข่ามาใกล้ นายพลเรอเทยหยกเห็น 

เรอเบาพองมความสงส่ยจงเรยนโจโฉว่า นัๆนลมสลาลันพืดหนักจะไว้ใจนายพลเรอ 

อยกายหาไดไม, เพราะเรือบรรทุกเสบียงย่อมหนักเพียบนั้า แต่เรือนายพลอุยกายลอยเบา 

พีองนาอยู่ ขอให้ท่านจอมนายพลจงอย่าให้เรือของนายพลเรือคุยกายเข่ามาใกล้ จอมนายพล 

โจโฉได้สตจึงให้นายพลเรือทุนเพ่งลับทหารหำสิบคนไปหำมเรือนายพลเรือคุยกายไว้ (ตอนนิ 

ถำมีส'ญญาณเรียกขาน 0ฮ11 ร1ธึฑ อย่างสมีย่น หรือมีการพิสูจน์ผาย I?? - Iแอกนบ03บ0ก 

ท!-!ธกส 01- ท06 ก็จะคี 1ทท ณ ที่นิไม่ ใช่ 1ทท อย่างที่พวกเราผู้ชายชอบใช้ลัน) พอขาด 

คำทหารของนายพลเรือคุยกายจึงยิงเกาทัณฑ์ถูกนายพลเรือทุนเพ่งลัมลง นายพลเรืออยกาย 

จงฌดฉากการจู่โจมทนท โดยจุดประทัดสญญาณ โบกธงลัญญาณ พอดิลมสลาลันพัด 

กระโชกหนัก เรือรบของนายพลเรือคุยกายกประคากน,ชกโบแล่นตามลมจุดเพลิงเข่าต่อตีไป 

ปะทะลับกองเรือจอมนายพลโจโฉ ความในสามก๊กว่าดงนี ะ- 

๑0๔ 



"ผายทหารโจโฉเห็นเพลิงติดขน ณ เรือขนาน กํชวนกนสาดนาดบ!’พลงเบน 

อลหม่าน แต่ว่าลมพัดกลานัก ค?นจะแก้ไขก็ข์ดสนดวยโซ่แลสายบูนันตร^วมนคง เพลง 

ก็ย็งไหม้ลามขน ผายอุยกายจึงพาทหารประมาณเกาสิบคแลงเรอเรวรบเขาไปหวงจะจบ^ฉ 

ฆ่าเสีย ขณะนํ้นโจโฉแกว่งกระบี่เร่งให้ทหารดับเพลิง เพลิงยงติดมากขึแทหารทงปวงทน^ 

มิใด้ก็'วง'วุ่นวายโป โจโฉจึงรองให้เอาเรือรบเล็ก ๆ ถ่ายคนขนบก ครนแลขึแไป!’หํแคาย 

บนบกนั้นเพลิงไหม้ขนเบนหลายตำบลก็ย็งตกใจนัก คร่นเพลิงใหม้บา'ถงเรอข‘นานซทันัฉคก 

พอเดียวเลยวเอาเรือเข้ามาดับโจโฉก็ลงเรือจะหแถึแบก 

ผายอยกายถือกระบีน0งอย่หนัาเรือ แลเห็นโจโฉใส่เสือแดงหแเพกงกงเรอเรวจะ 

หนีขนบก อุยกายจึงให้ทหารร้บแจวเข้าไปแลวรองว่า อายโจโฉมงจะหแไปไหแ ^จไฉ 

ไติพงดังนั้นก็ยงตกใจ เดียวเลยวเห็นอุยกายตามมาจึงขนเกาทัณฑ์ยิงโปถูกคุยกายตก^าลง 

เดียวเลยวจึงพาโจโฉขนมาได้ถึงตสีง เห็นทหารทั้งปวงแตกตนเบีแอลหม่าแบิ 1ด้เบ็แกระบรแ 

ท0พ เดียวเลยวจึงให้เอามาตัวหนงมาให้โจโฉขีแลวพาทหารหนไป 

สามก๊กภาษานังกฤษฉนับบริวิทเท^ลอรกลาวดงน 

/\เ1 7ร’ลอ 7ร,ล0’ร รก!!ว พธ!'6 ธิล!กธ!'ธบ {กธ!'ธ อทบ เกอV พ61'6 เ'1'๓^ 
ธกล!กธอ เอธึธเกธ!' ท01 อกธ 00II!บ ธรธล!วธ แ'อทา เกอ อเกอ!'ร ลกบ 1166- ฉกอ!'6 

พลร ล 1'อลเ' 01 ก0๓กร ลกบ ก!'ธรก!!วร ออทาอ ๐ท แ'0กา 8ม่ 810165 ล* ๐ก06- ^1า6 
เ306 01 บกธ เก!'ธธ โ!Vธ!'ร พลร ร!วธธบ!!V ออV©!'อบ พ!!ก ก!'อ พก!อก กอพ ก6เ0ฉ6 
เก6 พ!กบ นอ๓ อทธรก!!ว 10 ลทอ่!เา6โ. 11 รออกาอบ อร 'บ เกอ บทIV©โร© พอร ก111อบ 
พ!!ก กล๓ธ. 

7ร’ล0 7ร’ลอ กลร!ธทธบ !อพ'ล!'บ เกธ รกอ!'ธ. กเนลกธิ กอ!, พ!!ก อ เอพ 

ณ6ก ล! ก!ร กอธ!พ เธล{วธบ !ก10 ล รทาลแ กอล!, บอรกอบ เก!‘อนธึก เกอ เฉอ อ!าบ 

รอนธืกเ ฉร,ลอ ไ'ร,30. ก'อ, รธธ!ทธิ เกอ !ทา!!'ไอ!าธ6 0เ เ1า6 บลทธิอ!', พอร กาอก!ทธิ 
เอเ- เกธ เลกบ, 0กลทธิ 1—130 ธิอเ กอ!บ อ! อ รทาอ!! กออเ !กเอ พก!อก กอ กธ!(วธบ 

ก!ร ๓ลรเธ!'; กอทอ เ00 ร001า เ01โ แ16 รก!ก พลร ก111'1'ม่1าธิ- 'โก6V ธิ0เ 1"ร,80 'โ8,80 

(วน! อเ เกอ แม่อก 0เ แาอ เฉ6 ฐท01 ก8รก6ก เ00 *ก6 ก31รก- 

แนลทธิ ^ล! รธธกทธึ อ กอกบรอ!'ทอ!V ''อกอบ ธึอเ 'ท!0 8 รทา811 ก08! 

ธึน6รรอบ !1 ๓นร! กอ ■โร’80 ฉํร’ออ อทบ กน!'รทอบ. ก16 V©โV ทอ8!' 8กบ กอ 
ก©!บ ก!ร เลกอก ก18อ1อ •'อ8บV เ0 ร!!''กอ, อ1'V'1'ไธิ 0นเ* 

๑ 0 ๖ 



‘‘Vอน โ6เว6เ, ล่อ ท๐เ: ^166 I ลทา แบลทฐ Xล!.’* 

1ร’ล0 7ร’ลอ เา0พเ6ล่ เก !เา6 เวเ!!6โท6รร อ! เาเร ล่เร!โอรร. 0เาลทธึ 1-130 

^ลก 3โ|'๐ผ *0 เา!ร [วอผ ลทล่ ล!ทาอล่ ลเ 1[า6 เวนโรน6โ, รเา001เทฐ ล!: รเา0โ! 

โลทธึ6. 71า6 โอลโ!กฐ อ! ![า6 ฐล!8 ลท6 !เา6 กลทา6ร เ^6|ว! แบฉิทธึ Xล! !โอทา 

!า6ลกํกฐ 1เา6 !ผลทธึ 0! กาอ ร!โ!ทฐ ลกส เา6 ผลร พ0บท๘6ล่ เท !{า6 รเาอนเล่6โ. แ6 

166เ ลทล่ โอ!!6ฝ 0\76โ เท!อ ผล!6โ. 

แ6 !6แ เก เวลโ!! อ! ผล!8โ. 

พเา6ก !!ลกา6ร ผอโ6 เา!ธึเา: 

^โ6 อนล่ฐอ! เวโน!ร6ร หลอ! 7ลอ]6อ! 

/\ท ลโโอพ ร!โน0^ 

เรือรบของ น.อ. ฮันต๋ง น.อ. จิวซิม น.อ. ต้นบู น.อ. จิวท่าย แห่งนาวีกงตง 

ประดาเขาตีกองเรือโจโฉแตกไม่เบนขบวน นายพลเรือจิวยี่ นายพลเรือเท่ยเภา น.อ. เตงฮอง 

น.อ. ช้เซ่ง หนุนเขาตี สามก๊กบรรยายไว้ว่า 

“เพลิงนั้นติดเขำที่ใดทหารจิวยี่ก็ตามเข้าไปที่นั้น ทหารจิวยี่เข้าไปถึงไหน เพลง 

ก็ยงไหม้ติดลามขนที่นั้นเบนข้นมาก เหล่าทหารโจโฉรบพุ่งข้องอาวุธเจ็บปวดข้มตายเบนข้น 

มาก ตกนาตายข้าง ตายในเพลิงข้าง,’ 

กองทัพเรอชองจอมนายพลโจโฉพนาศแลว ประมาณสถานการณ์ที่แม่ข้พ 

จิวยี่ได้ประมาณไว้ หากกองข้พเรือแตก ทัพบกก็ย่อมขวีญเสียและแตกทัพ1ในที่สุด และ 

กองทัพแควไเข้งตงก็รักษาจุดมุ่งหมายในการรักษาเอกราชของแคว8นไว้ได้ กองทัพเรือได้มา 

ซึ่ง การครองอำนาจน่านน่าซำทั]ซงเบนบรเวณยุทธนาวภารกจของกองท0พเรอคาม) 

แผน “อํคน,, ได้เสร็จสันสมบูรณ์ที่สุด 

อะไรเล่าเบน '‘จุดวิกฤต ในการยุทธครืงน็ คงสรุปได้ว่า เพราะลักษณะอุตุนิยม 

วิทยาข้นเรันลบท่ เอกอรรคบรบอกนกาเสนาธการขงเบง ได้เมาแต่ผู้เคยว จึงสามารถ 

กำหนด วน ว. เวลา น. และทำการรบตามแผน “อคน’, ได้เบนผลสำเร็จ ส่วนแผน 

^กระด้โดน่า,, ของจอมนายพลไจไฉฟิองนิ'แาฟิลง(ฟิยสินเชง 

ตำราอตฉข้บน ใครเบนผ้ให้กำเนิด (ฝากไว้คิดเบนการข้านข้วย) 

15)0(3ว) 



สรป - กองทัพของจอมนายพลโจโฉท้าการตามแผน ^กระด!ดนำ ไม่สำเร้จสมดง 

ความมุ่งหมาย เพราะขาดความซึงในวิชาอุตุนิยมวทยา หรอหากจะยกเอาบจจย 

ทั้ง ๕ ประการของ “ศิลปการสงคราม” ของท่านชุน6รู้ได้กล่าวไว้ คงจะกลาว 

ได้ว่าบจวัยขอ ๒ คอ พาไม่อำนวยโอกาสให้แกทานจอมนายพลใ 

- กองทัพของท่านแม่ทัพจิวยีแห่งแควนกังตัง ดำรงความมุงหมายในความเบน 

เอกราชของแควนไว้ได้ เพราะลกษณะอุตุนยมวทยา หรอบจจยแทง1กลบ่การ 

สงครามของท่านชุนซู้สนับสนุนให้ทำการได้ตามแผบ อคน 

- กองทัพของราชวงศ์เล่าบ โดยยอดเสนาธิการขงเนัง ใช้สงครามจิตวิทยาได้ผล 

ทีลงทุนตัวย ลนเพยงสามใ4ว ยุให้ โจโฉและชุนกวนแตกกน และไดครอง 

เมืองเกงจั๊วในที่สุด เพราะนายทหารเสนาธิการรู้จกทักบณะอุตุนิยมวทยาได 

แน่นัด 

วิจารณ-วินัย และวิพากย์การยุทธนาวืน่านนำซำนัง 

หากจะพิจารณาหทักการสงคราม (?พก01?163 ผล]:) Iนบจจุบน จะวจารณ 

วิจิยและวิพากยตามหลกการสงคราม ๙ หลกโตยยอ ตงน-- 

ด. หล0กการดำรงความมุ่งหมาย (ก!-1ก01?16 ๐5 หไ6 01นํ60เ176) โจโฉเบน 

ผายแพ้เพราะดำรงความมุ่งหมายที่จะผูกมิตรชุนกวนและบตขยีเล่าบ ไม่ได้ 

1®. หลกการรก (ก!•ณ011)16 05 !เา6 0ส6ถ5176) 

โจโฉก็แพ้อย่างย่อยทับ มุ่งหมายจะเบนผายรุก แต่กทับเบนผายตงรับ 

เพราะขาดความรู้ทางอุตุนิยมวิทยา และการหาข่าวกรอง 

๓. ทลํกการรวมดำลง (ก!'!1101กเ6 0เ &รร) 

คึอรวมกำลำให้เหนือขำศึกในเวลาและตำบลที่ทำการยทช โจโฉทำการรวม 

กำทังสงกว่านัาศึกมาก แต่ขาดหทักการระวังบองกันรักษาความปลอดภัย 

(กหก01แ16 อ5 ร60น1แ?) ทำให้ขำศึกจู่ โจมแต่บองกันไม่ได้ โจโฉจึงเบน 

ผายแพ้ เพราะการรวมกำทังตองสลายตัว 

6) 0 (?ะ5 



หลกการออมคาลง (ก!'!!โ0บ่:)16 อ5 ก00ก01าา7 0^ ]?01*06) 

หลํกการสงครามขอนี โจโฉก็พ่ายแพ้อีก เพราะการออมกำลงโดยยดแพ 

ขนานตดกันเบ่นพืด เพือจะออมกำล่งทหาร เพื่อจะใช้นาหน์กํของแพบุก 

ทะลวงขาศึก แต่ขาดความคล่องตำในยุทธวิธีจึงถกการยุทธจู, โจมฉบพลน 

ทำให้กำกังที่ออมไว้ไม่ได้ผล 

๕. หลกเใงการดาเนพกลยุทธ (ก!*!ก01^)1© ^ง3110611\^61*) 

การดำเนินกลยุทธ พิจารณาแกัวเสมอกันในหกักการ แด่การช่วงชิงเวลา 

ตามกักษณะอากาศกันแปร โจโฉเบนผ้แพ้เพราะไม่ซงในกาลอากาศและแพ้ 

การแทรกซมบ่อนทำลายโดยแนวหำของขำศึก 

๖. หลกเอกภาพโนการบ่งคบบญชา (ก1*11101^)16 อ1 ฃถแ7 0? (ว01ท1ท3๗) 

ผายโจโฉชนะดีกว่าชุนกวน เพราะโจโฉเบนแม่ทัพมีอาญาสิทธีเต็มที่ ส่วน 

ชุนกวนย่อมอาศย่จิวยี่และขงเบ่ง มีกับลมคมในกันอยู่ ขาดเอกภาพในการ 

กังกับกัญชา หากแด่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือกัตรูร่วมกันจึงทำให้เกิด 

'ไอกภาพชวขณะ” 

ต). หลกการรกบาควาบบ่ลอดภย (ก!*!!101กเ6 500111*11:7) 

หกักน์ โจโฉเบ่นผายแพ้อย่างกับเยิน เพราะประมาทโนลกษณ ะอุคุน้ยม 

วทยา เมอขำศึกจู่ โจมแกัวแก้บ่’ญหา'ไม่ได้ เสถียรภาพ ความปลอดกัยที่ง 

กองกัพจึงย่อยกับ เพราะการจู่ โจมอย่างฉับพกันทันทีของขำศึก โดยเฉพาะ 

โจโฉทุ่มนาหกักการยุทธ'ให้กองทัพเรือที่งหมด ขาดกำกังทางเรือสำรอง ขาด 

กำกังสนับสนุนทางบกในเมอกองทัพเรือปฏิปตการํยุทธไม่ได้ผล ขาดหลัก 

ออมกำกังต็งกับ,ในช่อ ๔ 

๘. หลกจโจม (ก!*!!า011วเ6 อ! 

โจโฉไว้ใจในกักษณะอุตนิยมวิทยาและตรึงเรือเบ่นแพขนานจนเกินไป บุ่ง 

แด่จะทำการจู่โจม เมอผิดพลาดคำยช่วงเวลาที่กักษณะอุตุเปลี่ยนแปลงจึงถก 

ผิายขำศึกจ่โจมแบบกังกับใม่ตต หลกจู่โจมนี1จโฉเบ่นผ่ายแพ้อย่างเด็ดขาด 

๑(ว๙ 
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และผายจิวยี่ยึดหลัก ตกอม ตใหหมก ตดตามตอตล'ภาเล’ท9 

{หธ!, 1111 ม31"อ, &6613 อก ม11กํฑ 

๙. หลกความง่าย (?1•เถอ^16 อ^ รณาภม0117) 

ทิพเรือแพขนาน1ของโฉ'โฉง่ายเกิน,ไปจนขา1ดความคล่องตว เมคขาศกจู โจม 

แลว หลักความง่ายแต่ไม่รอบคอบและประมาทโนกากอากาตของโจโฉจงเบน 

ภัยยงในสมรภูมิ หลักความง่ายนภัพโจโฉแพ้อีก 

พิจารณาหลักการสงครามนแลวโจโฉแพ้อย่างอีเรียกร่า พ่อยยบอปราข'ย กาษา 

ตลาดคงพดได้ว่า "อํนยรปา คอ หมดรูป ภาษาไพเผหรอโปคเกอรกคงทมตเตา ททต 

หนาลัก หรือจะพิจารณารปของสงครามจิตวิทยา อาจจะพจารถเาได ๓ ประการ ดงน.- 

๑. กองภัพก๊กโจโฉ ใช้นโยบายรุกราน จคพยุหยาตราทพเพอทาสงครามทตขย 

ก๊กเล่าบ โดยชวนก๊กซุนกวนเขา!’บ1นภัแธมิตร โจ1ฉเดิน นโยบายหลก 

ถูกต"อง แดํปฎิบํตผด ในรายละเอยด จึงทำให้ซุนกวนซึงโจโฉทรงจะ 

ผกมิตรกลายเบ่นศตร และซุนกวนกบเลาบศตรูของโจโฉรวมกน'งบเจโฉ5 

ผลการรบโจโฉแพ้ยบเยินถอยร่นขนดตงตวโม่ตด 

๒. กองภัพก๊กซุนกวน ไม่มสาเหตุโกรธเคองกบโจโฉ แตตองรทกทโจโฉ เพราะ 

ลนชํวของโจโฉ และ ลินฉลาดของขงเบง ซุนกวนรกษาแวนแควนได 

แต่เสียหายผ้คนและทรพยสมทด รกบา สถานภาพเดม (5131113 0*10 ) 

ของแควนได ไมไดกาไร แตขาดหุนผูคนยุทโธปกรณ หรอจะเรยกวาเสมอ 
๘ ท ** 

ตวก เด 

๓. กองภัพเล่าบลงทนเพยง ลนสามนวกบนาลาย ของเอกอรรคบรมออ- 

เสนาธการ มหาโยธินตุษฎบณ6ทิต ได้กำไรเมองเกงจิว พรอมยุทIธปกรแเ 

และผลักลันศ'ตรโจโฉตัวธิายห้างออกโป และสามารถตั้งตัวเบนอีกก๊กทนึงโต้ 

โดยเด็ดขาด สร็างสถานะภาพจากเล่าบผู้เร่ร่อนเบนพระเตัาเก่าท^อเปกี่ยน 

สภาพจากเจิกขายเตัาฮวยเบนพระมทากทัตวิยโตยทฯแอี^ 

ชิขสรป แม่ภัพ-นายกอง-ผปกครองประเทค นายกรฐมนตรื จะเจรจาความใดย่อม 

ตองระมดระลังเรื่องจิตวิทยา ระลังปาก เพราะคำพูดเพียงประโยคเดียวของ 

๑๑0 



โจโฉทีจะ, กอดนางสองเกยว ” ทำให้จิวยี่ลุกขนกระทีบเทาตัดสินใจรบ 

ทนท ผู้ทีจะเบนมิตรกลายเบนศตรตัๅร็ายในบดดลเบนตํวอย่างอนดี สรุป 

ได้'ว่าโจโฉแพ้สงครามทางจิตวิทยๅก่อนแลำจุงแพ้สงครามทีงยุทธศาสตร ยุทธ 

วิธีและเกีย'วกับความIในดักษณะของภมิประเทศ ลมพาอากาศเบ1นบจจย 

ส0าคญยิงในการสงครามแม้ ในบิจุจบ‘น ยทธนาวี'ที่ลุ่มน'าซำกั้ง.ก็แพ้,ชนะการ 
* .1'“ 1’ *61 71 
ดวยความรอบรู เนลกษณะอุตุนยมวทยา 

ผลของการยุทธนารีครั้งน็วิจุย่ได้ ๓ ประการ 

ก. โจโฉเบ่นผู้รุกรานและแพ้ย่อยยิบอย่างสนเชิงแทบเอาชีวิตไม่รอด เพราะแพ้ 

สงครามจิตวิทยาในกระบวนแรก และแพ้เพราะประมาณสถานการณ์ 

ข่าวกรองทางลักษณะลมพาอากาศอุตุนิยมวิทยาในกระบวนสุดท้าย 

ข. เล่าบี1เบนผายผู้1ชนะทุกทางแต่ผู้เดียว เดยลงทุนน์อยที่สุด [ดยใช้สงครามจิต 

วิทยาเบินหลักและความรอบรู้ในกาลอากาศอย่างแม่นยำ ได้กำไรมหาศาล 

ค. ผู้ที่เสียหายและรับบาปมากที่สุด คือชุนกวนผู้แพ้เพราะตองถูกผลัาตันเขารบ 

โดยจำใจ และเบนเคร้องมือหรือ “ตำแทนในการรบ (ผล! 1ว7 ก!0x7)” 

ให้แก่เล่าบ 

ใคร่จะขอเปรียบเทียบสถานะสงครามของชุนกวนว่ากระทำสงครามแบบ ผล! บ7 

ก!0X7 เช่น อเมริกามารบกับเวียตนามเหนือเบนตัวแทนในการรบให้แก่เวิยตนามใต้ หรือ 

อเมริกาส่งอาวุธ1ให้อิสราเอลและโซเวียตส่งอาวุธ1ให้อียิปต์ คืออียิปต์และอิสราเอลเบนตัวแทน 

ของรัสเซียและอเมริกาเช่นนื เบนตัน 

นํนคือ 0แก ร^น/\, ร/\น/\ “อะไรจะเบนแลัวต้องเบนไป,, หรือ ‘สงใดที่เกิด 

แลัวย่อมเกิดแลัว จะไม่ให้เกิดย่อมไม1ได้,, เวตาลได้ว่าแก่ท้าววิกรมาทิตย์ตังนื 

ลมสลาต้นพ่ดจากทิศอาคเนยเมอเวลาส'องบามเศษ แรมหาคำ เดอน 

อาย พ.ศ. ๓)๔๔ เบนเหตุให้สามก๊ก เบน สามกก โดยแท้จริง และเบนจุดวิกฤต ที่ 

กำหนด “วน ว. เวลา น. แห่งยุทธนาวที่น่านนกิซำกัง” ตัวยประการฉะน แต่บิจจุบัน 

(พ.ศ. ๒๕๒©) สามก๊กระดบโลก อเมรกา รสเซข และ จน ? 

® © (3) 



ส,กรวาผมเขยน เร้องน็ เปรมปรยิง 

เช้ญท้วงติง อย่านิง รอไม่ได้ 

วิพากย์เถิด เท้าขา โปรดว่าไว 

วิจารณ์ให้ ผมเจ็บ เหน็บแรง ๆ 

สามก๊ก “ฉบํบเสธ์” เร่ออกแท้ว 

ไม่เพริศแพรว หริอไร ได้โปรดแจง 

ท่านคดเห็น เบนไฉน อย่าคลางแคลง 

ผมขอแรง ท่านกวิ ช่วยชเอย 

บทความน ขอเบนธูปเทยน หญ้าแพรกและดอกมะเขือ นอมอคิวVทน 

ต่ออาจารยโราเรยนเสนาธการทหารอากาศ, โราเรยนส่ากำลัาบำราทหารบก และ 

วทยาลัยบอากันราชอาพาจักร ผูประสาทความร ให้แก่ขาพเจา- 



I 




